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1:1(1) baw-raw' – (бара) створювати, творити (із нічого), 
творити вперше, створювати те, що раніше ніколи не існу-
вало; відрізати, вирізати; обирати, відокремлювати. 
1:1,8(2) shaw-mah'-yim – небеса, небо (слово має форму 
двійчастого числа; тут: вищий духовний, невидимий світ 
над земний простір видимого світу). 
1:2(3) raw-khaf' – тріпотіåти, витати, парити, носитися. 
1:6,7,8(4) raw-kee'-ah – (ракіа) (від дієслова «рака»: роз -
простирати, розстеляти) – (небо)звід, небосхил, простір. 
1:7(5) aw-saw' – (аса) робити (із чогось), придавати форму, 
утворювати, виготовляти, приготовляти, здійснювати. 

1:1(1) baw-raw' – (бара) создавать, творить (из ничего), 
творить впервые, создавать прежде не бывшее; отрезать, 
вырезать; избирать, отделять.  
1:1,8(2) shaw-mah'-yim – небеса, небо (слово имеет форму 
двойственного числа; здесь: высший духовный, невидимый 
мир и внеземное пространство видимого мира). 
1:7(3) raw-khaf' – трепетать, витать, парить, носиться. 
1:6,7,8(4) raw-kee'-ah – (ракиа) (от глагола «рака»: рас -
про стирать, расстилать) – букв.:(небо)свод, пространство. 
1:7(5) aw-saw' – (аса) делать (из чего-то), придавать форму, 
образовывать, производить, приготавливать, совершать. 
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Початок творіння 

 1    На початку створив1 Бог не -
бе са2 та Землю.  

2   Земля ж була несформована й 
пуста, і темрява — над безоднею, і 
Дух Божий витав3 над поверхнею 
вод.  

День перший — світло 
 
3   I сказав Бог: «Нехай буде сві т -

ло». I стало світло.  
4   I побачив Бог світло, що воно 

добре, і відділив Бог світло від тем -
ряви.  

5   I назвав Бог світло днем, а тем -
ряву — ніччю. I був вечір, і був ра -
нок — день перший. 

 
День другий — вода й небеса 

 
6   I сказав Бог: «Нехай буде про -

стір4 посеред води, і нехай відділяє 
він воду від води». 

7   I утворив5 Бог простір4, і від -
окремив воду, що під зводом4, від 
води, що над зводом4. I стало так. 

 
8   I назвав Бог простір4 цей не бе -

са ми2. I був вечір, і був ранок: день 
дру гий. 

 
День третій — вода й суходіл.  

Рослинний світ 
 
9   I сказав Бог: «Нехай зберуться 

води, що під небом у одне місце, і 
нехай з’явиться суша». I стало так. 

10   I назвав Бог сушу землею, а зі -
брання вод назвав морями. I по -
бачив Бог, що це добре. 

ПЕРША КНИГА МОЙСЕЯ 
БУТТЯ

 
Начало творения 

 1    В начале сотворил1 Бог небе -
са2 и Землю. 

2   Земля же была бесформенна и 
пу ста, и тьма — над бездной, и Дух 
Божий витал3 над поверхно стью 
вод.  

День первый — свет 
 
3   И сказал Бог: «Да будет свет». И 

стал свет. 
4   И уви дел Бог свет, что он хо -

рош, и от де лил Бог свет от тьмы. 
 
5   И на звал Бог свет днём, а тьму — 

но чью. И был ве чер, и бы ло ут ро — 
день первый. 

 
День второй — вода и небеса 

 
6   И ска зал Бог: «Да бу дет про -

странство4 посреди во ды, и пусть 
от де ля ет оно во ду от во ды». 

7   И образовал5 Бог про стран ст во4, 
и отделил воду, которая под сво дом4, 
от во ды, которая над сводом4. И ста -
ло так. 

8   И назвал Бог простанство4 это 
не бесами2. И был ве чер, и бы ло утро: 
день вто рой. 

 
День третий — вода и суша.  

Растительный мир 
 
9   И сказал Бог: «Да соберётся во -

да, которая под небом в одно мес то, 
и пусть явится суша». И стало так. 

10   И на звал Бог су шу землёй, а 
со бра ние вод на звал мо ря ми. И 
уви дел Бог, что это хо ро шо. 



11   И ска зал Бог: «Да про из ра с тит 
зем ля зе лень: тра ву, се ю щую се мя, 
де ре во плодоносное, при но ся щее плод 
по ро ду сво е му, в ко то ром се мя его 
на зем ле». И ста ло так. 

12   И про из ве ла зем ля зе лень1, 
тра ву, се ю щую се мя по ро ду её, и де -
ре во, при но ся щее плод, в ко то ром 
се мя его по роду его. И уви дел Бог, 
что это хо ро шо2. 

13   И был ве чер, и бы ло ут ро: день 
тре тий. 

 
День четвёртый — появление 

солнца, луны и звёзд 
 
14   И сказал Бог: «Да будут све ти -

ла на небосводе для отделения дня 
от но чи, и для зна ме ний, и вре мён3, 
и дней, и го дов. 

15   И да бу дут они све тила ми на 
небосводе, чтобы светить на Зем -
лю». И стало так. 

16   И создал Бог два све ти ла ве ли -
кие: све ти ло боль шее — для уп рав -
ле ния днём, а свети ло мень  шее — 
для уп рав ле ния но чью, и звёз ды. 

17   И поместил их Бог на небосво-
де, чтобы светить над Землёю, 

18   и чтобы управлять днём и но -
чью, и от де лять свет от тьмы. И уви -
дел Бог, что это хо ро шо. 

19   И был ве чер, и бы ло ут ро: день 
чет вёр тый. 

 
День пятый — мир животных 

 
20   И сказал Бог: «Да произведёт 

во да пресмыкающихся, душу жи -
вую, и всё крылатое пусть полетит 
над зем лёй под небосводом». 

21   И сотворил Бог рыб больших и 
всякую душу4 живую: пресмы каю -
щихся, которых произвела вода по 
роду5 их, и всякое летаю щее крыла -
тое по роду его. И увидел Бог, что 
это хорошо. 

24 БУТТЯ

1:12(1) deh'-sheh – рослинність (ледь помітна, ледве про-
ростає, що пускає паростки, рослинність, що пробивається). 
1:12(2) tobe – добрий, гарний, благий, корисний, бажа-
ний, благополучний (що означає гармонію, досконалість). 
1:14(3) mo-ade' – призначений час, призначений строк, 
певна пора; (грец.: i"4k`H – кайрос; час, пора). 
1:21(4) neh'-fesh – душа (тут: обидва роду – чол. і жін.). 
1:21(5) meen – (мін) рід, відмінність, різновид, який не 
обо в’язково збігається з «видом», «сімейством» або 
«родом» у якій-небудь сучасній біологічній класифікації. 

1:12(1) deh'-sheh – зелень (едва заметная, чуть произраста -
ющая, пускающая ростки, пробивающаяся растительность). 
1:12(2) tobe – хороший, добрый, благой, полезный, желае-
мый, благополучный (означает гармонию, совершенство). 
1:14(3) mo-ade' – назначенное время, назначенный срок, 
определённая пора; (греч.: i"4k`H – кайрос; время, пора). 
1:21(4) neh'-fesh – душа (здесь: оба рода – муж. и жен.). 
1:21(5) meen – (мин) род, отличие, разновидность, кото-
рая не обязательно совпадает с «видом», «семейством» или 
«родом» в какой-л. совр. биологической классификации. 
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11   I сказав Бог: «Нехай проро -
стить земля зелень: траву, що сіє на -
сін ня, дерево плодоносне, що при -
но сить плід за ро дом своїм, у якому 
на сіння його на землі». I стало так. 

12   I проростила земля зелень1, 
траву, що сіє насіння за ро дом її, і 
дерево, що приносить плід, у якому 
насіння його за родом його. I по -
бачив Бог, що це добре2. 

13   I був вечір, і був ранок: день 
тре тій. 

 
День четвертий — поява 

сонця, місяця й зірок 
 
14   I сказав Бог: «Нехай будуть сві -

тила на небосхилі для відокрем лен -
ня дня від ночі, і для знамень, і ча -
сів3, і днів, і років. 

15   I нехай будуть вони світилами 
на небосхилі, щоб світити на Зем -
лю». I стало так. 

16   I створив Бог два світила ве -
ли кі: світило більше — для управ -
лін  ня днем, а світило менше — для 
упра вління ніччю, і зорі. 

17   I помістив їх Бог на небосхилі, 
щоб світити над Землею, 

18   і щоб управляти днем і ніччю,   
і від діляти світло від темряви. I по -
бачив Бог, що це добре. 

19   I був вечір, і був ранок: день 
чет вертий. 

 
День п’ятий — світ тварин 

 
20   I сказав Бог: «Нехай створить 

вода плазуюче, душу живу, і все кри -
лате нехай полетить над землею під 
небосхилом». 

21   I створив Бог риб великих, і 
всяку душу4 живу: плазуючих, яких 
створила вода за родом5 їх, і вся ке 
літаюче крилате за родом його. I 
по бачив Бог, що це добре. 

 



25Розділ 1 

22   I благословив їх Бог, говоря-
чи: «Плодіться й розмножуйтеся, і 
на по внюйте води в морях, а крила -
ті нехай розмножуються на зем лі».  

23   I був вечір, і був ранок: день 
п’ятий. 

 
День шостий — розмноження 

всього живого 
 
24   I сказав Бог: «Нехай виведе 

земля душу живу за родом її: тва -
рин і гадів, і земну живність за ро -
дом її». I стало так. 

25   І створив Бог земну живність 
за родом її: тварин за родом їх, і 
всіх гадів земних за родом їх. І по -
бачив Бог, що це добре.  

 
Створення людини й перший  

Завіт з нею 
 
26   І сказав Бог: «Створі åмо люди -

ну за образом Нашим, за подобою1 
Нашою, і нехай володарюють вони 
над рибами морськими, і над кри -
латими небесними, і над тварина ми 
земними, і над усіма гадами, пла -
зуючими по землі». 

27   І створив2 Бог людину за об -
разом Своїм, за образом Божим 
створив її; чоловіка й жінку ство -
рив їх. 

28   І благословив їх Бог, і сказав 
їм Бог: «Будьте плодовиті та роз -
множуйтеся, і наповнюйте землю, і 
володійте нею, і володарюйте над 
рибами мор ськими, і над крилати-
ми небес ними, і над усякою жив -
ністю, що плазує по землі». 

29   І сказав Бог: «Ось, Я дав вам 
усяку траву, що сіє насіння на по -
верхні землі; і всяке дерево плодо -
вите, плід якого сіє насіння; це буде 
вам їжею; 

30   а всій живності земній, і всьо -
му крилатому небесному, і всьому, 
що пла зує по землі — кожній ду ші 
живій нехай буде зелена трава в 
їжу». I стало так. 

БУТТЯ

1:26(1) dem-ooth' – (демут) подоба, тотожність, схожість 
(походить від дієслова «дама», що означає: бути рівним, 
уподібнюватися, ототожнюватися). 
1:27(2) baw-raw' – (бара) створювати, творити (з нічого); 
відрізати, вирізати; обирати, відокремлювати. Подібне 
слово «бар» – ясний, світлий, по-арамейські – «син». 

1:26(1) dem-ooth' – (демут) подобие, тождество, сходство 
(происходит от глагола «дама», что означает: быть рав -
ным, уподобляться, сходствовать). 
1:27(2) baw-raw' – (бара) создавать, творить (из ничего); 
отрезать, вырезать; избирать, отделять. Сходное слово 
«бар» – ясный, светлый, по-арамейски – «сын». 
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22   И благословил их Бог, говоря: 
«Плодитесь и размножайтесь, и на -
полняйте воды в морях, а крыла тые 
пусть размножаются на земле». 

23   И был вечер, и было утро: день 
пятый. 

 
День шестой — размножение 

всего живого 
 
24   И сказал Бог: «Да произведёт 

земля душу живую по ро ду её: жи -
вотных и гадов, и земную живность 
по ро ду её». И стало так. 

25   И со здал Бог зем ную жив -
ность по роду её: животных по роду 
их, и всех га дов зем ных по ро ду их. 
И уви дел Бог, что это хоро шо. 

 
Сотворение человека и первый 

Завет с ним 
 
26   И ска зал Бог: «Со тво рим че ло -

ве ка по об ра зу На ше му и по по до -
бию1 На ше му, и да владычествуют 
они над рыбами морскими, и над 
крылатыми не бес ны ми, и над жи -
вотными земными, и над все ми га -
да ми, пре смы ка ю щи ми ся по зем ле». 

27   И со тво рил2 Бог че ло ве ка по 
об ра зу Сво е му, по об ра зу Божьему 
со тво рил его; муж чи ну и жен щи ну 
со тво рил их. 

28   И благословил их Бог, и ска зал 
им Бог: «Будьте плодовиты и раз -
мно жай тесь, и наполняйте зем лю, 
и об ла дай те ею, и владычествуйте 
над ры бами морскими, и над крыла -
ты ми небесными, и над всякой жив -
но стью, пресмыкающейся по земле». 

29   И сказал Бог: «Вот, Я дал вам 
всякую тра ву, се ю щую се мя на по -
верхности зем ли; и всякое дерево 
плодовитое, плод которого сеет се мя; 
это будет вам пищей; 

30   а всей живности земной, и все -
му крылатому не бесному, и всему 
пре смы ка ю ще му ся земному — вся -
кой ду ше жи вой да будет зелёная 
трава в пи щу». И ста ло так. 



31   И уви дел Бог: всё, что Он со -
здал, — весьма хорошо! И был вечер, 
и было утро: день шес той. 

 
Бог освящает седьмой день 

 2   Так были сотворены небеса, и 
Зем  ля, и всё воинство их. 

2   И завершил Бог к седьмому дню 
дело Своё, ко то рое Он де лал, и от -
дыхал в день седь мой от всей рабо-
ты Своей, ко то рую совершил. 

3   И бла го сло вил Бог седь мой день, 
и ос вя тил его, ибо в тот день пребы -
вал в покое от всех дел Своих, ко то -
рые Бог совершал, созидая. 

4   Вот про ис хож де ние не бес и Зем -
ли при со тво ре нии их в то время, ког -
да Гос подь Бог со здал Зем лю и не бе са, 

5   и вся кое по ле вое растение, ко   то -
ро го ещё не бы ло на зем ле, и вся кую 
по ле вую тра ву, ко то рая ещё не рос -
ла, ибо Гос подь Бог не по сы лал ещё 
дож дя на зем лю, и не бы ло ещё че -
ло ве ка для воз де лы ва ния зем ли. 

6   И пар поднимался из земли и оро-
шал всю поверхность земли. 

7   И со здал1 Гос подь Бог че ло ве ка 
из пра ха зем но го, и вду нул в ноздри 
его ды ха ние2 жиз ни3, и стал че ло век 
ду шою4 жи вою.  

Эдемский сад  
8   И насадил Господь Бог сад в 

Эде ме5 на востоке, и поселил там че -
ло века, которого создал. 

9   И произрастил Господь Бог из 
зем ли вся кое де ре во, при ят ное на 
вид и хо ро шее для пи щи, а по сре ди 
сада — де ре во жиз ни и дерево по зна -
ния до б ра и зла. 

10   Из Эдема выходила ре ка для 
оро ше ния сада, разделяясь на четы -
ре рукава. 

11   Название одного Фисон; он оги -
 бает всю землю Хавила, ту, где зо ло -
то. 

26 БУТТЯ

2:7(1) yaw-tsar' – робити (із чогось), придавати форму, 
утворювати, виготовляти, приготовляти, здійснювати. 
2:7(2) nesh-aw-maw' – подих, натхнення; «той, хто віє», 
хто наділяє силою; душа, дух, що створює життя (який ви -
ходить «з глибин Творця», наділений вічним існуванням). 
2:7(3) khah'ee – життя (в оригіналі тексту слово має фор -
му множини). 
2:7(4) neh'-fesh – душа, початок, що дихає; жива істота. 
2:8(5) ay'-den – івр.: Еден – «насолода»; Едем, рай. 

2:7(1) yaw-tsar' – делать (из чего-то), придавать форму, 
образовывать, производить, приготавливать, совершать. 
2:7(2) nesh-aw-maw' – дыхание, вдохновение; «веющий», на -
де ляющий силой; душа, дух, создающий жизнь (исходящий 
«из глубин Соз да теля», наделён веч ным существованием). 
2:7(3) khah'ee – жизнь (слово имеет форму множественно-
го числа). 
2:7(4) neh'-fesh – душа, дышащее начало; живое существо.  
2:8(5) ay'-den – ивр.: Эден – «наслаждение»; Эдем, рай. 

Розділ 1, 2

31  Пс.103:24; 
110:3; Пр.3:19; 
1Тим.4:4. 

 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2  
 
1  Пов.4:19; 

4Цар.21:3; Пс. 
32:6; 103:24; Іс. 
45:12; Єр.33:22. 

 
2  Вих.20:11; 

31:17; Пов.5:14; 
Євр.4:4,10. 

 
 
3  Вих.16:23; 

Іс.58:13; Євр.4:4. 
 
 
 
4  Бут.1:1; 

Іов.38:8-11; 
Пс.89:2-3. 

 
 

 
5  Бут.1:11-12; 

3:23; 7:4; Іов. 
5:10; 38:26-28.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  Бут 1:27; 

3:19,23; 7:22; 
Вих.32:4; Іов. 
33:4; Пс.102:14; 
Ін.20:22; 1Кор. 
15:45. 

 
 
 
 
8  Бут.3:23-24; 

4:16; П.Піс.4:5, 
16; Іс.51:3; Єзк. 
31:9. 

 
9  Бут.3:22; 

Пов.1:39; Пр. 
3:18; Єзк.31:8; 
Одк.2:7; 22:2,14 

 
 
 
 
10  Чис.24:6; 

Єзк.47:5. 
 
 
 
11  Бут.10:7; 

25:18. 

 

31   I побачив Бог: усе, що Він 
створив, — вельми добре! I був ве -
чір, і був ранок: день шо стий.  

 
Бог освячує сьомий день 

 2   Так були створені небеса, й 
Зем ля, і все воїнство їхнє. 

2   I завершив Бог до сьомого дня 
справу Свою, яку Він робив, і від -
почивав сьо мого дня від усієї праці 
Своєї, яку звершив. 

3   I благословив Бог сьо мий день, 
і освятив його, бо того дня перебу -
вав у спокої від усіх справ Своїх, які 
Бог вершив, створюючи. 

4   Ось походження небес і Зем лі 
при створенні їх у той час, коли Гос -
 подь Бог створив Землю й небе  са, 

5   і всяку польову рослину, якої 
ще не було на землі, і всяку польо -
ву траву, яка ще не росла, тому що 
Господь Бог не посилав ще дощу на 
зем лю, і не було ще людини, щоб 
обробляти землю. 

6   I пара підіймалася із землі й зро -
шувала всю поверхню землі. 

7   I створив1 Господь Бог людину 
з пороху земного, і вдихнув у ніздрі 
її дихання2 життя3, і стала люди на 
душею4 живою.  

Едемський сад  
8   I насадив Господь Бог сад у 

Едемі5 на сході, і оселив там люди -
ну, яку створив. 

9   I зростив Господь Бог із землі 
всяке дерево, привабливе на вигляд 
і добре для їжі, а посеред саду — де -
рево життя і дерево пізнання добра 
і зла. 

10   Iз Едему виходила ріка, щоб 
зрошувати сад, розділяючись на чо -
тири рукави. 

11   Назва одного Фісон; він оги -
нає всю землю Хавіла, ту, де зо ло-
то. 



27Розділ 2

12   А золото тієї землі добре; там 
бдолах1 і камінь онікс. 

13   Назва ж другої ріки — Ґіхон, 
во на огинає всю землю Куш. 

14   Назва третьої ріки — Тигр, во -
на тече на схід від Ассирії. А чет -
верта ріка — Євфрат. 

15   I взяв Господь Бог людину, і 
оселив її в Едемському саду, щоб 
обробляти його й зберігати2 його. 

16   I заповів Господь Бог людині: 
«Від усякого дерева в саду ти мо -
жеш їсти, 

17   а від дерева пізнання добра й 
зла не їж від нього, бо в день, коли 
ти скуштуєш від нього, неодмінно 
по мреш». 

18   I сказав Господь Бог: «Не доб -
ре людині бути самотньою. Ство рю 
їй помічника3, відповідного до неї». 

 
19   I створив Господь Бог із землі 

всю польову живність і всіх крила -
тих небесних, і привів їх до люди -
ни, щоб побачити, як вона назве їх, 
і щоб, як назве людина всяку ду шу 
живу, так і було б ім’я їй. 

20   I надала людина імена всім тва -
ринам: і крилатим небесним, і вся -
кій по льовій живності. Але для лю -
дини не знайшлося помічника, по -
дібного до неї.  

Створення дружини-помічниці 
 
21   I наслав Господь Бог на люди -

ну міцний сон; і коли вона за сну ла, 
узяв одне з ребер її і закрив те міс це 
плоттю. 

22   I утворив Господь Бог із ре бра4, 
що взяв у людини, жінку, і при вів її 
до людини.  

23   I сказала людина5: «Ось, це кі åст -
ка від кісток моїх, і плоть від пло ті 
моєї; вона називатиметься жінкою, 
бо взята від чоловіка6». 

24   Тому залишить чоловік бать ка 
свого і матір свою та буде приліпле -
ний до дружини своєї; і стануть двоє 
плоттю однією. 

12   А золото той зем ли хо ро шее; 
там бдо лах1 и ка мень оникс. 

13   Название же другой реки — Ги -
хон, она огибает всю землю Куш. 

14   Название третьей реки — 
Тигр, она течёт на восток от Асси -
рии. А четвёртая река — Евфрат. 

15   И взял Гос подь Бог человека, и 
поселил его в Эдем ском са ду, что бы 
возделывать его и хранить2 его. 

16   И заповедал Господь Бог чело -
веку: «От всякого дерева в саду ты 
можешь есть, 

17   а от де ре ва по зна ния до б ра и 
зла не ешь от не го, ибо в день, в ко -
то рый ты съешь от не го, непре мен -
но умрёшь». 

18   И ска зал Гос подь Бог: «Не хо -
ро шо быть че ло ве ку од но му; со тво -
рю ему по мощ ни ка3, со от вет ст вен  но -
го ему». 

19   И сотворил Гос подь Бог из зем-
ли всю полевую живность и всех кры -
латых не бес ных, и при вёл их к че ло-
ве ку, что бы ви деть, как он на зо вёт 
их, и что бы, как назовёт че ло век вся-
кую ду шу жи вую, так и бы ло бы имя ей. 

20   И дал че ло век име на всем жи -
вотным: и крылатым не бес ным и вся -
кой по ле вой живности. Но для че -
ло  ве ка не на шлось по мощ ни ка, по -
доб но го ему.  

Сотворение жены-помощницы  
 
21   И на вёл Гос подь Бог на че ло -

ве ка креп кий сон; и ког да он ус нул, 
взял од но из рёбер его и за крыл то 
ме с то пло тью. 

22   И со здал Гос подь Бог из ре б -
ра4, взя то го у че ло ве ка, же нщину, и 
при вёл её к че ло ве ку. 

23   И ска зал че ло век5: «Вот, это 
кость от ко с тей мо их и плоть от 
пло ти мо ей; она бу дет на зы вать ся 
же ною, ибо взя та от му жа6». 

24   По то му ос та вит человек от ца 
сво е го и мать свою и будет при ле -
плен к же не сво ей; и станут двое 
плотью одной. 

БУТТЯ

2:12(1) bed-o'-lakh – бдолах (благовонна смола). 
2:15(2) shaw-mar' – охороняти, зберігати, пильнувати. 
2:18(3) ay'-zer (чол.рід.) – поміч, помічник; від дієслова 
аw-zar' – оточувати, захищати, оберігати, допомагати. 
2:22(4) tsay-law' – ребро; сторона, грань; половинка дво -
стулкових дверей. 
2:23(5) aw-dawm' – Адам (ім’я); людина, людство; (під-
креслює відмінність людини від усіх інших істот). 
2:23(6) eesh – мужчина, человек; муж. 

2:12(1) bed-o'-lakh – бдолах (благовонная смола). 
2:15(2) shaw-mar' – хранить, охранять, заботиться. 
2:18(3) ay'-zer (муж.род.) – помощь, помощник; от глагола 
аw-zar' – окружать, защищать, оберегать, помогать. 
2:22(4) tsay-law' – ребро; сторона, грань; половинка двух-
створчатых дверей. 
2:23(5) aw-dawm' – Адам (имя); человек, человечество; 
(подчеркивает отличие человека от всех других существ). 
2:23(6) eesh – мужчина, человек; муж. 

12  Вих.28:9; 
Чис.11:7-9. 

 
13  Іс.18:1. 
 
 
14  Бут.16:18; 

Пов.1:7; Дан. 
10:4. 

 
 
15  Бут.3:23. 
 
 
 
 
 
 
 
  
17  Бут.3:1-3, 

11,17,19; Рим. 
5:12; 6:23; 1Кор. 
15:21-22. 

 
  
18  Пс.69:6; 

Екк.4:8-9; 1Кор. 
11:8-9; 1Тим.2:13 

 
 

 
19  Бут.1:5,20, 

24; Пс.8:7.  
 
 
 
 
 
 

 
20  Бут.3:20; 

4:1; Іов.1:7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 1Цар.26:12; 

1Кор.11:8-9; 
1Тим.2:13. 

 
 
  
22  1Тим.2:13; 

Євр.13:4. 
 
 
 
23  Бут.29:14; 

1Кор.11:8-9; 
Еф.4:28-30. 

 
 
  
24  Мал.2:15; 

Мт.19:5; Мр. 
10:6-8; 1Кор. 
6:16; Еф.5:31. 

 
 


