
тёр навстречу им, поклонился до зем -
ли 

3   и ска зал: «Владыка! Если я об -
рёл благоволение в очах Твоих, не 
пройди мимо раба Твоего! 

4   И при не сут не мно го во ды, и 
омо ют но ги Ва ши, а вы от дох ни те 
под этим де ре вом. 

5   Я же принесу хлеба, и вы под -
кре пите сердца ваши, так как вы идё -
те ми мо ра ба ва ше го, а потом пойдё -
те». И сказа ли они: «Сде лай так, как 
го во ришь». 

6   И поспешил Авраам в шатёр 
к Сар ре и ска зал: «Поторопись, за -
меси три саты лучшей муки и сде лай 
лепёшки». 

7   И побежал Авраам к стаду, взял 
молодого и хорошего телёнка и от -
дал его слуге, а тот по спе шил при го -
то вить его. 

8   И взял мас ла, и мо ло ка, и те лён -
ка приготовленного, и по ста вил пред 
ни ми, а сам сто ял возле Них под де -
ре вом, пока они ели. 

9   И спросили его: «Где Сар ра, же -
на твоя?» Он ответил: «Здесь, в ша т -
ре». 

10   И ска зал один из Них: «Я воз-
вращусь к тебе через год в это же 
время, и будет сын у Сар ры, же ны 
тво ей». Сарра была позади Него, у 
вхо да в шатёр, и слышала это. 

11   Ав ра ам и Сар ра бы ли ста ры, в 
летах преклон ных, и обык но вен ное 
у жен щин у Сар ры пре кра ти лось. 

12   Сарра внутренне рассмеялась, 
сказав: «Мне ли, когда я состари -
лась, иметь это утешение? Да и гос -
по дин мой стар». 

13   И промолвил Гос подь Ав ра а му: 
«От чего это рассме я лась Сар ра, ска -
зав: “Не у же ли я дей ст ви тель но мо гу 
ро дить, ког да я со ста ри лась?” 

14   Останется ли бессильным сло -
воD у Господа? В назначенный срок Я 
возвращусь к тебе, и у Сарры будет 
сын». 

15   Сарра же не призналась, гово -
ря: «Я не сме я лась», — ибо она ис пу -
га лась. Но Он ска зал: «Нет, ты рас -
сме я лась!» 

16   И встали те мужи и от пра ви -
лись оттуда к Содому. Авраам же по-
шёл с ними, чтобы проводить их.  
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3  Лк.1:30; 

Євр.13:2. 
 
 
 
4  Бут.19:2; 

24:32; 43:24; 
Лк.7:44; 1Тим. 
5:10. 

 
5  Бут.19:8; 

33:10; Суд.6:18- 
19; 13:15; 19:5; 
Пс.103:15. 

 
 
 
 
6  Вих.12:39; 

1Цар.28:24; 
3Цар.17:13. 

 
 

 
7  Лк.15:23. 
 
 
 
 

 
8  Бут.1963; 

Іс.7:15-22. 
 
 
 

 
9  Бут.24:67; 

31:33; Євр.11:9. 
 
 
 
10  Бут.17:19; 

21:1-2; 4Цар. 
4:16; Рим.9:9; 
Євр.11:11. 

 
 
 
 
11  Бут.17:17; 

31:35; 3Цар.1:1; 
Рим.4:19; Євр. 
11:11-12,19.  

 
12  Бут.17:17; 

Лк.1:18; 1Пет. 
3:6. 

 
 

 
13  Бут.17:17. 
 
 
 
 

 
14  Бут.17:21; 

18:10; Чис.11:23;  
4Цар.4:16; Пс. 
134:6; Іс.40:29; 
Єр.32:27; Зах. 
8:6, Мт.3:9; 
19:26; Лк.1:37; 
Рим.4:21. 

 
 
15  Суд.13:15; 

19:5. 
  
16  Лк.24:15; 

Дн.15:3; Рим. 
15:24. 

 

мет назустріч їм, вклонився до зем -
лі 

3   та й промовив: «Владико! Якщо 
я знайшов благовоління в очах Тво -
їх, не проходь повз раба Твого! 

4   I принесуть трохи води, і обми-
ють ноги Ваші, а ви відпочиньте під 
цим деревом. 

5   Я ж принесу хліба, і ви підкрі -
 піть серця ваші, бо ви йдете повз 
раба вашого, а потім пі åдете». I ска -
зали вони: «Зроби так, як гово -
риш». 

6   I поспішив Авраам у намет до 
Сарри й сказав: «Поквапся, заміси 
три сати кращого борошна і зроби 
коржі». 

7   I побіг Авраам до череди, взяв 
молоде та добре теля і віддав його 
слузі, а той поспішив приготувати 
його. 

8   I взяв масла, й молока, та теля 
приготовлене, та поставив перед 
Ни ми, а сам став поруч з Ними під 
де ревом, поки вони їли. 

9   I запитали його: «Де Сарра, дру -
жина твоя?» Він відповів: «Тут, у 
на меті». 

10   I сказав один з Них: «Я повер-
нуся до тебе через рік цього ж са -
мого часу, і буде син у Сарри, дру-
жини твоєї». Сарра була позаду 
Нього, при вході в намет, і чула це. 

11   Авраам та Сарра бу ли ста рі, 
поважного віку, і звичайне у жінок 
у Сарри припинилося. 

12   Сарра розсміялася сама в собі,  
сказавши: «Чи мені, коли я зів’яла, 
мати таку втіху? Та й пан мій ста -
рий». 

13   I промовив Господь до Авра -
ама: «Чого це розсміялася Сарра, 
сказа вши: “Невже я справді можу 
наро дити, коли я стала старою?” 

14   Чи залишиться безсилим сло -
воD у Господа? У призначений строк 
Я повернуся до тебе, і у Сарри буде 
син». 

15   Сарра ж не зізналася, сказа -
вши: «Я не сміялася», — бо вона 
злякалася. Але Він сказав: «Ні, ти 
роз сміялася!» 

16   I підвелися ті мужі, і відправи -
лися звідти до Содому. Авраам же 
пішов з Ними, щоб провести їх. 
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17   I сказав Господь: «Чи втаємни -
чу Я від Авраама, що маю робити? 

18   Бо від Авраама дійсно пов -
стане народ великий і могутній, і 
благословляться у ньому всі наро -
ди землі. 

19   Бо Я обрав його для того, щоб 
він заповів синам своїм і дому сво -
єму після себе дотримувати путь1 
Господню, вчиняючи справедливість 
і суд; щоб Господь здійснив на Ав -
ра амо ві, що сказав про нього». 

20   I сказав Господь: «Волання на 
Со дом та Гоморру велике, і гріх їх -
ній надто тяжкий; 

21   зійду ж і погляну, чи так вони 
чинять, яке волання про них, що 
лине до Мене, чи ні; і буду знати». 

 
22   I повернулися ті мужі, і пішли 

звідти до Содому, а Авраам усе ще 
стояв перед Господом. 

 
Авраам просить 

за людей 
 
23   Наблизившись, Авраам запи-

тав: «Невже Ти знищиш правед но го 
з нечестивим? 

24   Може, є п’ятдесят праведних     
у цьому місті? Невже Ти погубиш        
і не помилуєш місця цього заради 
п’ятдесяти праведних, які в ньо му? 

 
25   Не може бути, щоб Ти зробив 

за словомD цим, і знищив пра вед -
ного з нечестивим, щоб з пра вед -
ним сталося, як з нечестивим; цьо -
 го не може бути від Тебе! Суддя всі -
єї землі хіба вчинить не право суд -
но?» 

26   I промовив Господь: «Якщо Я 
знайду в Содомі п’ятдесят правед -
них у цьому місті, то помилую все 
це місце заради них». 

27   Авраам сказав у відповідь: 
«Ось, я осмілився говорити до Вла -
дики, хоча я, порох і попіл, 

28   якщо до п’ятде сяти праведних 
не достане п’яти, невже за браком 
п’яти Ти винищиш усе місто?» Він 
відповів: «Не винищу, якщо знайду 
там сорок п’ять». 

17   И сказал Гос подь: «Утаю ли Я 
от Авраама, что хочу делать? 

18   Ибо от Авраама действитель-
но произойдёт народ великий и 
могучий, и благословятся в нём все 
на роды земли. 

19   Ибо Я избрал его для того, что-
бы он заповедал сынам своим и до -
му своему после себя соблюдать путь1 
Господен, творя справедливость и 
суд; чтобы Господь осуществил на 
Авра аме всё, что сказал о нём». 

20   И сказал Гос подь: «Вопль на 
Со дом и Гоморру велик, и грех их 
весьма тяжёл; 

21   сойду же и посмотрю, так ли 
они поступают, каков вопль на них, 
восходящий ко Мне, или нет; и буду 
знать». 

22   И пошли обратно оттуда те му -
жи, и пошли в Содом, а Авраам всё 
ещё стоял пред Господом. 

 
Авраам ходатайствует 

за людей 
 
23   Приблизившись, Авраам спро -

сил: «Не уже ли Ты по гу бишь пра вед -
ного с нечестивым? 

24   Мо жет быть, есть пятьде сят 
праведных в этом го ро де? Неужели 
Ты по гу бишь и не по ща дишь ме с та 
этого ра ди пятидесяти праведных в 
нём? 

25   Не может быть, чтобы Ты сде-
лал по словуD этому, и погу бил пра -
ведно го с нечестивым, что бы с пра -
вед ным случилось, как с не чести -
вым; это го не мо жет быть от Тебя! 
Судья всей зем ли по сту пит ли не -
пра во суд но?» 

26   И промолвил Господь: «Если   
Я найду в Содоме пятьдесят пра вед -
ных в этом городе, то пощажу всё 
это место ради них». 

27   Ав ра ам ска зал в от вет: «Вот, я 
осмелился говорить Владыке, хотя 
я прах и пепел, 

28   если до пятидесяти пра ведных 
недостанет пяти, не уже ли за не до -
стат ком пя ти Ты ис тре бишь весь 
го род?» Он ответил: «Не ис треб лю, 
ес ли най ду там со рок пять». 

БУТТЯ

18:19(1) deh'-rek – путь*, дорога; у перен. знач.: звичай, 
традиція, поводження, навчання, доктрина. 

18:19(1) deh'-rek – путь*, дорога; в перен.: обычай, обык-
новение, поведение, учение, доктрина. 

17  Бут.18:22, 
26,33; Пс.24:14; 
Ам.3:7; Ін.15:15. 

 
 
18  Бут.12:1-3; 

22:18; 26:4; Мт. 
1:1; Лк.3:34; Дн. 
3:25-26; Гал.3:8. 

 
 
19  Вих.13:8; 

Пов.4:9-10; 6:6-
7; 11:19; І.Нав. 
24:15; Еф.6:4. 

 
 
 
 
20  Бут.4:10; 

13:13; 19:13; Іс. 
1:10; Єзк.16:48; 
Мт.11:24. 

 
21  Бут.11:5; 

Вих.3:8; Пов.8:2; 
13:3; І.Нав.22:22; 
Лк.16:15; Ін.6:38; 
2Кор.11:11. 

 
22  Бут.18:16; 

19:1,27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23  Бут.20:4; 

Вих.23:7; Чис. 
16:22; 2Цар.24:17; 
Іов.9:22; Пс.9:25- 
28; 2Пет. 2:9. 

 
24  Єр.5:1. 
 
 
 
 

 
25 Пов.1:16-17; 

32:4; Іов.8:3,20; 
34:17; Пс.7:9; 
57:12; 93:2; Іс. 
3:10-11; Ам.5:15; 
Ін.5:27; Дн.17:31; 
Рим.3:5-6; Євр. 
12:23. 

 
 
 
26  Єр.5:1; 

Єзк.22:30. 
 
 
 
  
27 Бут.2:7; 3:19; 

18:31; Іов.4:19; 
30:19; 4:6; Екк. 
12:7; 1Кор.15:47- 
48. 

 
 
 
 
 
 
 


