
4   Когда вышли они из города, со -
всем недалеко отошли, то Ио сиф 
ска зал сво ему домоуправителю: «Иди, 
до го няй этих лю дей и, ког да до го -
нишь, ска жи им: “Для че го вы за пла -
ти ли злом за до б ро? 

5   Не та ли это чаша, из ко то рой пьёт 
гос по дин мой и он возвещает1 гряду-
щее с нею? Худо вы это сде ла ли”». 

6   Он до гнал их и ска зал им эти 
сло ваD. 

7   А они ответили ему: «Для чего 
госпо дин мой говорит та кие сло ваD? 
Не такие ра бы твои, чтобы сде лать 
та кое де ло. 

8   Вот се ре б ро, най ден ное на ми в 
устьях меш ков на ших, мы об рат но 
при нес ли те бе из зем ли ханаанской. 
Как же нам ук расть из до ма госпо ди -
на тво е го се ре б ро или зо ло то? 

9   У ко го из ра бов тво их она будет 
най дена, то умрёт он, а мы станем 
ра ба ми гос по ди ну на ше му». 

10   Он ска зал: «Хо ро шо, пусть бу -
дет по словуD вашему: у ко го най дёт -
ся ча ша, тот станет моим рабом, а вы 
будете невиновны». 

11   Они по спеш но спу с ти ли каж -
дый свой ме шок на зем лю и пораз -
вязывали каж дый ме шок свой. 

12   И стал он искать. На чал он со 
стар ше го, а закон чил млад шим. И 
на йдена была ча ша в меш ке Ве ни а -
ми на! 

13   И ра зо дра ли они одеж ды свои, 
и каж дый, воз ло жив на ос ла сво е го 
поклажу, воз вра ти лись в го род. 

14   И при шли Иу да и бра тья его в 
дом Ио си фа, ко то рый был ещё до ма, 
и па ли перед ним на зем лю. 

15   Ио сиф ска зал им: «Что это за 
поступок вы совершили? Раз ве вы не 
зна ли, что та кой муж, как я, и это 
раскроет?» 

16   А Иу да молвил: «Что нам ск а -
зать гос по ди ну моему? Что го во -
рить? Чем оп рав даемся? Бог на шёл 
вину2 ра бов тво их! Вот, мы ра бы гос -
по ди ну на ше му, и мы, и тот, в чьей 
ру ке была найдена ча ша». 

17   Но Ио сиф ска зал: «Нет, я это го 
не сде лаю. Тот, в чьей ру ке была на -
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44:5(1) naw-khash' — тут: священнодіяти, пророкувати, 
прорікати, передвіщати, передбачувати майбутнє. 
44:16(2) aw-vone' — злочин, беззаконня; провина; 
неправда, невірність. 

44:5(1) naw-khash' — здесь: священнодействовать, проро -
чествовать, предвозвещать, предсказывать будущее. 
44:16(2) aw-vone' — преступление, беззаконие; вина; 
неправда, неверность. 
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4   Коли вийшли вони з міста, зов -
сім недалеко відійшли, то Іосиф ска -
зав своєму домоуправителю: «Іди, на -
 здоганяй цих людей і, коли на здо -
женеш їх, скажи їм: “Навіщо ви за -
пла тили злом за добро? 

5   Хіба це не та чаша, з якої п’є 
пан мій, і він передвіщає1 майбутнє  
з нею? По гано це ви вчинили”». 

6   Він наздогнав їх і сказав їм ці 
словаD. 

7   А вони відповіли йому: «Наві -
що пан мій говорить такі словаD? Не 
такі раби твої, щоб зробити таке ді -
ло. 

8   Ось срібло, що знайдене нами в 
отворах мішків наших, ми при нес -
ли назад тобі із землі ханаанської. 
Як же нам украсти з дому пана тво -
го срібло чи золото? 

9   У кого з рабів твоїх вона буде 
знайдена, то помре він, а ми ста не -
мо рабами панові нашому». 

10   Він сказав: «Гаразд, нехай бу де  
за словомD вашим: у кого знайдеть -
ся чаша, той стане моїм рабом, а ви 
будете невинні». 

11   Вони поспішно поспускали ко -
жен свій мішок на землю і поро -
зв’я зували кожен мішка свого. 

12   I став він шукати. Розпочав він 
від старшого, а закінчив мо лодшим. 
I знайдена була чаша в мішку Вені -
амі новому! 

13   I роздерли вони одяг свій, і ко -
жен, поклавши на осла свого покла -
жу, по вернулися до міста. 

14   I прийшли Iуда й брати його 
в дім Іосифа, який ще був удома, і 
впали перед ним на землю. 

15   I сказав їм Іосиф: «Що це за 
вчинок, що ви зробили? Хіба ви не 
знали, що та кий муж, як я, і це роз -
криє?» 

16   А Iуда промовив: «Що нам ска -
зати панові моєму? Що говори ти? 
Чим виправдаємось? Бог зна йшов 
провину2 твоїх рабів! Ось, ми раби 
панові нашому, і ми, і той, у руці 
якого була знайдена ча ша». 

17   Але Іосиф сказав: «Ні, я цьо го 
не зроблю. Той, у чиїй руці була зна -


