
воф1, ибо ска зал он: «Те перь Гос подь 
дал нам про сторное ме с то, и мы раз -
мно жим ся на зем ле». 

23   А от ту да он направился в Вир -
са вию. 

24   И явил ся ему той но чью Гос -
подь, и ска зал: «Я Бог Ав ра а ма, от ца 
тво е го; не бой ся, ибо Я с то бою! 
И бла го слов лю те бя, и ум но жу по -
том ст во твоё ра ди Ав ра а ма, ра ба Мо-
е го». 

25   И ус т ро ил он там жерт вен ник, 
и при звал Имя Гос по да. И рас ки нул 
там ша тёр свой, а ра бы Иса а ко вы вы-
ко па ли там ко ло дец. 

26   Но при шёл к не му из Ге ра ра 
Ави ме лех и Аху заф, друг его, и Фи -
хол, полководец войска его. 

27   И спросил их Исаак: «Для че   го 
вы при шли ко мне, если вы воз не на -
ви де ли ме ня и прогнали ме ня от се -
бя?» 

28   Они же ответили: «Мы воисти-
ну уви де ли, что Гос подь с то бою, и 
по то му мы ска за ли: пусть будет кля -
тва между на ми и то бою, и за клю -
чим с то бою договор, 

29   что  ты не причинишь нам вре -
да, как и мы не тронули те бя, а де ла -
ли те бе только до б ро и от пу с ти ли 
те бя с ми ром. Те перь ты бла го сло -
вен Гос по дом!» 

30   И сде лал он им пир ше ст во, и 
они ели и пи ли. 

31   Встав ра но ут ром, они по кля -
лись друг дру гу. Иса ак от пу с тил их, 
и они по ш ли от не го с ми ром. 

 
32   И случилось в тот день: при -

шли ра бы Иса а ка и известили его о 
ко ло дце, ко то рый они ко па ли, ска -
зав ему: «Мы на шли во ду!» 

33   И на звал он его Ши ва2, пото му 
название го ро да того Бе эр ши ва (Вир -
савия) до этого дня. 

34   И было Исаву со ро к лет, ког да 
он взял се бе в жёны Ие гу ди фу, дочь 
Бе э ра хет те я ни на, и Ва се ма фу, дочь 
Ело на хет те я ни на. 

35   И это стало огорчением для ду -
ха3 Исаака и Ре векки. 
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26:22(1) rekh-o-both' – Реховоф, що означає «Простір» 
або «Привілля»; «Просторі місця». 
26:33(2) be-ayr' sheh'-bah – Беершива, Вірсавія, що озна -
чає «Клятва». 
26:35(3) roo'-akh – дух; вітер, подув; повітря; дихання. 

26:22(1) rekh-o-both' – Реховоф, что означает «Простор» 
или «Раздолье»; «Пространные места». 
26:33(2) be-ayr' sheh'-bah – Беэршива, Вирсавия, что озна-
чает «Клятва». 
26:35(3) roo'-akh – дух; ветер, дуновение; воздух; дыхание. 
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ховоф1, бо сказав він: «Тепер Гос -
подь дав нам просторе місце, і ми 
роз множимося на землі». 

23   А звідти він вирушив до Вірса -
вії. 

24   І явився йому тієї но чі Гос-
подь, і сказав: «Я Бог Авраама, 
батька тво го; не бійся, бо Я з тобою! 
I благословлю тебе, і розмножу на -
щадків твоїх заради Авраама, раба 
Мого». 

25   I спорудив він там жертовни -
ка, і прикликав Ім’я Господнє. I роз -
бив там намет свій, а раби Iса акові 
вико пали там колодязь. 

26   Але прийшов до нього з Ґе -
рару Авімелех і Ахузаф, друг його,   
і Фі хол, полководець вій ська йо го.  

27   I запитав їх Iсаак: «Чого ви при -
йшли до мене, якщо ви зненави ді ли 
ме не і вигнали мене від себе?» 

 
28   Вони ж відповіли: «Ми воісти-

ну побачили, що Господь з тобою, і 
тому ми сказали: нехай буде клятва 
між нами й тобою, і укладемо з то -
бою договір, 

29   що ти не вчиниш нам шкоди, 
як і ми не чіпали тебе, а робили то -
бі тільки добро й відпустили тебе з 
миром. Тепер ти бла гословенний 
Господом!» 

30   I влаштував він їм бенкет, і во -
ни їли й пили. 

31   Вставши рано-вранці, вони при -
ся гнулися один одному. Iсаак від -
пустив їх, і вони пішли від нього з 
миром. 

32   I сталося того дня: прийшли ра -
би Iсаакові та сповістили його про 
колодязь, який вони копали, ска -
завши йому: «Ми знайшли воду!» 

33   І назвав він його Шива2, тому 
назва міста того Беєршива (Вір са -
вія) до сього днішнього дня. 

34   І було Iсаву сорок років, коли 
він взяв собі за дружину Iєгудифу, 
доч ку Беєра хеттея нина, і Васемафу, 
доч ку Єло на хет теянина. 

35   I це стало прикрістю для ду-
 ху3 Iсаака й Ревекки. 


