
9   И при звал Ави ме лех Ав ра а ма, 
и ска зал ему: «Что ты с на ми сде лал? 
Чем со гре шил я про тив те бя, что ты 
на вёл бы ло на ме ня и на цар ст во моё 
ве ли кий грех? Дела, каких не дела -
ют, ты сде лал со мною!» 

10   И спросил Ави ме лех Ав ра а м: 
«Что ты имел в ви ду, ког да совершал 
это де лоD?» 

11   Ав ра ам ответил: «Я по ду мал, 
что нет стра ха Божь его на ме с те этом, 
и убь ют ме ня из-за обсто ятельствD с 
женой. 

12   Притом она действительно се с -
т ра моя: она дочь от ца мо е го, толь ко 
не дочь ма те ри мо ей; и стала мо ей 
же ной». 

13   И вот, ког да Бог по вёл ме ня 
стран ст во вать из до ма от ца мо е го, 
то я ска зал ей: «Окажи мне такую 
милость, чтобы во всяком месте, 
куда мы придём, вез де го во ри обо 
мне: “Это брат мой”». 

14   И взял Ави ме лех мел ко го и 
круп но го ско та, и ра бов, и ра бынь, и 
дал Ав ра а му; и воз вра тил ему Сар -
ру, же ну его. 

15   И ска зал Ави ме лех: «Вот зем ля 
моя пред то бою; жи ви, где те бе угод -
но». 

16   Сар ре же ска зал: «Вот, я дал бра -
ту твоему тысячу шекелей се ре б ра. 
Это те бе по кры ва ло для очей пе ред 
все ми, ко то рые с то бою, — и пе ред 
все ми ты оп рав да на». 

17   И помолил ся Ав ра ам Бо гу, и 
ис це лил Бог Ави ме ле ха, и же ну его, 
и ра бынь его; и они ста ли рождать. 

 
18   Ибо за клю чил Гос подь вся кое 

лоно в до ме Ави ме ле ха из-за обсто -
ятельствD с Сар рой, же ной Ав ра а ма. 

 
Рождение Исаака 

 21   И взглянул милостиво Гос -
подь на Сар ру и сделал Гос подь Сар -
ре, как гово рил. 

2   Сар ра за ча ла и ро ди ла Ав ра а му 
сы на в ста ро сти его в назначенное 
вре мя, о ко то ром го во рил ему Бог. 

 
3   Ав ра ам дал ро див ше му ся сы ну 

сво е му, ко то ро го ро ди ла ему Сар ра, 
имя Исаак. 

60 БУТТЯ Розділ 20, 21

9  Бут.12:18; 
26:10; 34:7; 
39:9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11  Бут.12:12; 

26:7; Неєм.5:15; 
Пс.35:2; Пр.16:6  

 
 
  
12  Бут.11:29; 

12:13; Лев.18:9. 
 
 
 

 
13  Бут.12:13; 

20:5; 1Хр.16:20; 
Іс.30:28. 

 
 
 
 
 
 
 
14  Бут.12:16. 
 
 
 
 

 
15  Бут.13:9; 

34:10; 47:6. 
 
 
 
16  Бут.26:11; 

Мал.2:9. 
 
 
 
 
 
 
17  Бут.21:2; 

Іов.42:9. 
 
 
 

 
18  Бут.12:17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 21 
 
1  Бут.17:19; 

18:10, 1Цар. 
2:21; Гал.4:23, 
28; Євр.11:11. 

 
2  Бут.17:21; 

18:10,14; Гал. 
4:22. 

 
 
3  Бут.17:19, 

21; Мт.1:2. 
 
 

9   I покликав Авімелех Авраама, і 
сказав йому: «Що ти з нами зробив? 
Чим згрішив я проти тебе, що ти 
навів було на мене й на цар ство моє 
великий гріх? Учинки, яких не ро -
блять, ти вчинив зі мною!» 

10   I спитав Авімелех Авраама: 
«Що ти мав на увазі, коли чинив 
таку справуD?» 

11   Авраам відповів: «Бо подумав 
я, що немає страху Божого на місті 
цьому, і вб’ють мене через обстави -
ниD з дружиною. 

12   Притому вона дійсно сестра 
моя: вона дочка батька мого, тіль -
ки не дочка матері моєї; і стала мені 
за дружину». 

13   I ось, коли Бог повів мене 
ман друвати з дому батька мого, то 
ска зав я до неї: «Зроби мені таку 
ми лість, що у всякому місті, куди 
ми прийдемо, всюди говори про 
мене: “Це брат мій”». 

14   I взяв Авімелех дрібну та ве -
лику худобу, і рабів, та невіль ниць, 
та дав Авраамові; і повернув йому 
Сарру, дружину його. 

15   I сказав Авімелех: «Ось земля 
моя перед тобою; живи, де тобі до 
вподоби». 

16   Саррі ж сказав: «Ось, я дав бра -
тові твоєму тисячу шекелів срі бла. 
Ось тобі покриття на очі перед усі -
ма, хто з тобою, — і перед усіма ти 
виправдана». 

17   I помолився Авраам Богові, і 
зцілив Бог Авімелеха, і дружину 
його, і невільниць його; і вони по -
ча ли народжувати. 

18   Бо замкнув Гос подь усяке ло -
но в домі Авімелеха через обстави -
ниD с Саррою, дружиною Авраама. 

 
Народження Iсаака 

 21   I споглянув милостиво Гос -
подь на Сарру та зробив Гос подь 
Саррі, як го ворив. 

2   Сарра зачала і народила Авра -
амові сина у старості його на оз -
начений час, про яке говорив йому 
Бог. 

3   Авраам дав народженому сино -
ві сво єму, яко го наро дила йому Сар -
ра, ім’я Iсаак. 
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4   I обрізав Авраам Iсаака, сина 
свого, на восьмий день, як заповів 
йому Бог. 

5   Авраамові ж було сто років, ко -
ли народився у нього Iсаак, син його. 

6   I сказала Сарра: «Сміх учи нив 
мені Бог; хто лише почує про мене, 
розсміється». 

7   I промовила: «Хто б сказав Ав -
ра амові: “Сарра годуватиме си нів1? 
Тому що у старості його я народила 
сина”». 

8   Дитя2 підросло і було відня те 
від грудей. Того дня, коли Iсаака бу -
ло віднято від грудей, Авраам учи -
нив вели кий бенкет. 

 
Вигнання Агарі та її сина 

 
9   І побачила Сарра, що син Агарі-

єгиптянки, якого та народила Ав -
ра амові, насміхається. 

10   I сказала вона Авраамові: «Про-
жени цю невільницю та сина її, бо 
не успадковуватиме син цієї не віль -
ни ці із сином моїм, Iсааком». 

11   И вельми не до вподоби здалося 
Авраамові це сло воD про сина свого. 

12   І сказав Бог Авра амо ві: «Не за -
смучуйся че рез пі åдлітка та не віль -
ни цю твою. Усе, що ска за ла тобі 
Сар ра, послу хайся го лосу її, бо в 
Iса акові назветься то бі сі å м’я. 

13   Але й від сина невільниці Я 
породжу народ, тому що він сі åм’я 
твоє». 

14   I встав Авраам рано-вранці, 
взяв хлі ба й бурдюка води і дав Ага -
рі, поклавши їй на плечі; а також і 
хлопця, та відіслав її. Вона пішла і 
блукала по пустелі Вірсавії. 

15   I скінчилася вода в бурдюку; 
тоді залишила вона хлопця під од -
ним із кущів 

16   і пішла, і сіла вдалині, на від -
стані пострілу з луку, бо вона ска -
зала: «Не хочу бачити смерті ди -
тини своєї!» Вона сіла навпроти, 
під несла голос свій і плакала. 

17   I почув Бог крик хлопчика. I 
ан гел Божий закликав до Агарі з не -

4   И об ре зал Ав ра ам Иса а ка, сы на 
сво е го, на вось мой день, как за по ве -
дал ему Бог. 

5   Ав ра аму же было сто лет, когда 
ро дил ся у не го Иса ак, сын его. 

6   И ска за ла Сар ра: «Смех сде лал 
мне Бог; кто ни ус лы шит обо мне, 
рас сме ет ся». 

7   И молвила: «Кто ска зал бы Ав -
ра а му: “Сар ра бу дет кор мить сыно-
вей1? Ибо в ста ро сти его я ро ди ла 
сы на”». 

8   Дитя2 подросло и было отнято 
от гру ди. В тот день, когда Исаак 
был отнят от груди, Ав ра ам устроил 
боль шой пир. 

 
Изгнание Агари и её сына 

 
9   И увидела Сарра, что сын Ага ри-

египтянки, ко то ро го та ро ди ла Ав -
ра а му, на сме ха ет ся. 

10   И ска за ла она Ав ра а му: «Вы -
го ни эту ра бы ню и сы на её, ибо не 
будет наследовать сын этой ра бы ни 
с сы ном мо им, Иса а ком». 

11   И весьма неприятным по ка за лось 
Аврааму это словоD о сыне сво ём. 

12   И сказал Бог Ав ра а му: «Не огор -
чайся из-за от ро ка и рабыни тво ей. 
Всё, что ска зала тебе Сар ра, послу -
шай ся го ло са её, ибо в Иса а ке назо -
вётся те бе се мя. 

13   Но и от сы на ра бы ни Я про из -
ве ду на род, по то му что он се мя 
твоё». 

14   И встал Ав ра ам ра но ут ром, 
взял хле ба и мех во ды и дал Ага ри, 
по ло жив ей на пле чи, а также и от -
ро ка, и отослал её. Она по ш ла и блу -
ждала по пу с ты не Вир са вии. 

15   И закончилась во да в ме хе; 
тогда ос та ви ла она отрока под од -
ним из ку с тов 

16   и пошла, и се ла вда ли, на рас -
сто я нии вы ст рела из лу ка, ибо она 
ска за ла: «Не хо чу ви деть смер ти 
ребёнка своего!» Она се ла напро -
тив, под ня ла вопль и пла ка ла. 

17   И ус лы шал Бог крик от ро ка. И 
ан гел Бо жий воз звал к Ага ри с неба, 
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