
СТАРИЙ ЗАВIТ

Сотворения

1. Сотворения свiта (Бут. 1)

На початку , коли Бог почав творити небо i
землю, земли була пуста i порожня. Нругом була
вона покрита водою. Все було в темрявi.

Бог снавав: 77 Нехай буде свiтло яяй ч i настало
свiтло. Бог назвав свiтло « день », а темряву Вiн
назвав 77 нiч яял То був перший день.

Тодi Бог скааав: 77 Нехай буде небозвiд. яя 1 так
сталося. Бог назвав небозвiд « небо ». То був цру
гий день.
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Тодi Бог сказав: << Нехай води аберутъся в одне
мiсце i хай появиться суха земля.>> Бог сказав:
<< Нехай земля вицастъ траву, кущi i дерева.>> I
так сталося. То був третiй день.

Тодi Бог сказав: << Нехай появляться свiтла на
небозводi, на небi. >> Так Бог створив сонце, мiсяць
i агрки. То був четвертий день.

Тодi Бог сказав: << Нехай у водах будуть риби,
а пiд небозводом птахи. >> I появились риби i птахи
всякого роду. То був п'ятий день.

Тодi Бог сказав:<< Нехай на землi будуть всякого
роду звiрята. » I таи сrалося.

Тодi Бог сказав: << Створ iм людей на нашу по
добу, щоб пошбн: були до нас, i хай вопи паную-гь
над рибами в морю, над птахами пiд небоэвоцом,
над всiма звiрятами, що на землi. ,>

Бог створив людей на свою подобу. Подiбними
Богов: В iн створив Ix, чоловiком i жзнною вони
були створенi. Бог nоблаrословив 1х i сказав 1м:
<< Будьте числениими на землi, множгтьоя , напов
няйтв землю i оnановуйте 11. Будьте господарями
над рибою, 'що в морю, над птахами n iд небесами i
над всiма авгрят ами , що на землi >>.

Тодi Бог скааав: << Я вам даю усе, що росте на
землi й yci дерева, що родить овоч г, То буде ваша
пожива.>> I так воно сталося. То був шостий день.
А на сьомий день Бог опочив по ве гй тiй працi.
Вiн поблагословив сьомий день i вчинив його святим
днем.

Першi люди

2. Друге оповглання про сотворения людей
(Бут. 2-3)

Бог взяв аемний порох i з нього утворив чоловгка,
Тодi Вiн вдихнув в його нiздрi життя i так чоловгк
став живим.

Тодi взяв Бог чоловгка, що його утворив , i осе
лив його в садi в Едемi, щоб вiн там працював i
цогляцав йото , Бог скааав до чоловгка: << Ти можеш
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iсти овочз з ycix дерев саду, але не можеш ти
гсти овочу iз дерева, що росте посерединi цього
саду. В тому днi, ноли ти поважишся а'тсти його
овоч, ти помреш. >>

Бог скааав: << Не в воно добре, що чоловгк в
самiтнiй. Я створю для нього вiдповiдну подругу.>>
Топ! Бог навiв на чоловгка глибокий сон i вийняв
одне iз його ребер i з нього утворив жгнку. Бог
пришв жгнку до чоловгка i, ноли цей ii побачив,
радiсно аакликав: << Ось ту•г хтось , що подiбний до
мене. Бона буде наэиватись ж гнкою , >> Тому так i
сталось, що чоловтк i жтнка покидають свотх багь
нгв i йдуть, щоб жиги разом.

3-помiж ycix звiрiв, що Гх створив Бог, змiй
був найхитргший. Вгн i спита в ж гнку : << Я1, це воно,
чи це правда, що Бог заборонив вам iсти овочi iз
дерев саду»? А жгнка вiдповiла: << Ми можемо гсти ово
чi з ycix дерев саду, тгльки 3 одного нi. Коли б ми з'i
ли овоч iз цього дерева, ми померли б. » Тодi амтй сна
зав до жгнки: << Це неправда, а навпаки , в тому днi,
ноли з'iсге овоч з цього дерева, вам вгдчинятьсп
очi i ви будете як боги.>> ,Нiн:ка погляиула на овоч
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забороненого дерева i побачила, що втн гар1111!1 i
добрий для поживи та можв помогти iй стати ро:Jум
ною. Вона взяла овоч, скуштувала i дала його
свому чоловiновi. Вiн також iв. Чолошк i жi111,а
сховались вiд Бога м гж деревами саду. Бог аакли
кав чоловгка: <<Дети?>> Вiн вiдловiв: << Я чув Твiй
голос i налякався. >>

Боr спитав його : << Ти iв овоч iз аабороненого
дерева?>> Чоловгк вiдповiв: << Жiнна дала менi цей
овоч i я iв його . » Тод i Бог спитав ж[нку : « Що це
ти на_робиJiа? >> А жлнка вшповьла : << Змiй обманув
мене I я ша. >>

Бог скааав до ем гя : << За те, що ти вчинив, ти
будеш проклятий. Я ароблю , що ти i жтнна будете
все ворогами опне одному. Але вона ровцави гъ твою
голову.>>

Бог скааав до жгнки : << Ти будеш родити твоiх
дiтей у великому болю i твiй чоловгк буде панувати
над тобою. >>

До чолов гка Бог скааав: << Земля буде п рокляга
через тебе. Вона буде тобi роди·ги терня i будяни .
Ти будеш вдобувати собi поживу тнжкою працею
пони не повврнешея до аемлг, з яко] 'ГИ створений. >>

Бог аробив зi ши гри оцяг для. чоловгка i йога
жiнни i sодягнув ix. Тодi вигнав ix ia саду i поставив
сторожа, щоб стереrти вхiд.

3. Kai11 вб11вас свого брата Авеля (Бут. 4)

Чоловiх i йога жiнна мали двох синiв: називались
вони Каiн i Авель. Авель був нiвчаr. Каiн був
р1льнином.

Одного разу вони лрю-1осиJ1и Господев i жертву.
Каiн жертвував плоци землi, АвеJ1ь принiс у жертву
звiрят iз сво1'0 с1·ада. Боrовi подобалась жертва
Авелн, але не прийняв жертви Каiна. Каiн дуже
тим аасмутився i був лю·rий.

Одного дня снааав Каiн до cвuro брата:<< А нумо,
ходiм у лоJ1е >>. l{оли вони ароби.nи добрий шмат

б



дороги ген у поле, вiн там вбив свого брата Авеля.
Господь сказав до Ка1на: << Де твiй брат Авель Р >>

<< Не анаю », - вiдповiв Ка1н. << Чи ж я 6 сторожем
маго брата ? >> Бог спитав Каша: << Щр ж ти аро
бив? Ось голос крови твого брата кличе до мене
з аемл i. Ти в проклятий. Коли оброблятимеш аемлю ,
вона тобi не дасть иiчого. Ти и.коли не найдвш спо
кою. >> I пiшов Ка1н геть i манпрував з мiсця на мiсце.

4. Бог посилас потоп (Бут. 6-9)

Бог бачив, що люди стали дуже алими , що
кожного дня думки гхн гх сердець були повнi алоби.

Господь жалував, що створив людей i було Йому
дуже важно все це бачити.

Тодi Бог сказав: << Я принесу анищення для лю
дей i всiх авгрят , риб, птахiв i диких авгргв, бо
жалую, що я створив 1х. >> Але жив тоц: один чоло
втк , що був дуже добрий i був приятелем Божим.
Вiн навивався Ной.

Господь скавав йому: « 3будуй собi великий
великий корабвль. Я думаю наслати на землю ве
линий потоп i все, що живе на землi загине. Ти i
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твоя род:11на увiйде в корабсль. Вгзьми на корабвль
по двов 13 кожного роду авгрят , як: iснують. >> Ной
аробив усе, як скааав йому Господь.

Внедовзi гпсля цього Господь гпслав дощ, що
падав сорок днiв i сорок ночей. Вода пшносилася
чимраз вище i вище, поки не була цвадцнть стiп
над найвищими вершками гiр. Корабель Ноя пла
вав по водах. Yci люди i авгрята на аемл] аагинули
в вош. Тгльки Ной i тi, що були з ним, врятувалися.

Води остались на землi сто п'ятдесят днiв. Тоцi
почали вони помалу вщпливати. Одного дня нора
бель Ноя осiв на високому горб i.

Коли земля просохла внову, сказав Бог до Ноя:
<< Вийд.ть yci з корабля - ти , твоя родина й yci
ашрята. >> Ной вробив, ю, повелiв йому Бог. Тодi
вгн збудував жерговник i принiс жертву Боговг.

Жертва Ноя подобалась Боговi i Вiн поблагосло
вив Ноя i всю його родину. Вiн скааав гм: ·« Не буде
бiльше потопу для анищення жич-гн , Як довго земля
буде iснувати, будуть на нiй сiвба i жнива, лтгэ i
зима. Про мою обiтницю, яку я аробив, буде пригаду
ваги вам ось веселка, що на небi. >>
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Авраам

5. Бог покликус Авраама (Бут. 12,1-8)

Одного разу жив чоловгк, що авався Авраам.
I ось, котрогось дня Бог сказав до нього: << Запиши
цей твiй край i цiм батька твого та й iди до аемлг,
яку я тобi понажу.

<< Я створю з тебе великий нарiд i буду з тобою.
Я вчиню твов iм'я дуже славним. Я поблагословлю
тих, що будуть тебе благословити , я проклену тих,
що будуть тебе ображати. Тобою буцутъ благословля
тись yci народи аемлг. >>

1 пiшов Авраам, як повелгв йому Бог. Вiн при
був з усгею своею родиною до краю, що авався
Ханаан. Вiн перейшов краiну i аайшов до мгсцв
востт, що звалась Сихвм.

Господь сказав йому : << Я тобi дам цей край, дам
його тобi, твотм дгтям i д ггям ixнix дггвй. >> Авраам
абуцував жвртовник i прингс жертву Боговi. По
якомусь часi втн перейшов на гнше мюцв , що авалось
Бетвл, Цше свое життя вiн так манцрував з мiсuя
на мiсце.
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