
10   И сде лал Ии сус, как повелел 
ему Мо и сей; и начал он сражение с 
ама ли китя на ми; а Мо и сей, Аа рон и 
Ор взошли на вер ши ну хол ма. 

11   Ког да же Мо и сей под нимал ру -
ки свои, то одо ле вал Из ра иль, а ког -
да опу с кались ру ки его, то одо ле вал 
Ама лик. 

12   Но ру ки Мо и се е вы отя же ле ли; 
и взя ли они тог да ка мень и под ло -
жи ли под не го, и он сел на нём, а    
Аа рон и Ор под дер жи ва ли ру ки его, 
один с од ной сто ро ны, а дру гой с 
дру гой. И бы ли ру ки его под ня ты до 
за хож де ния солн ца. 

13   И низ ло жил Ии сус Ама ли ка, и 
на род его ос т ри ем ме ча. 

14   И ска зал Гос подь Мо и сею: «На -
пи ши это для па мя ти в кни гу, и вну -
ши Ии су су, что Я из гла жу па мять об 
Амалике из-под  не бес». 

15   И устроил Мо и сей жерт вен ник 
и дал ему имя Иегова Нисси1 — «Гос -
подь знамя моё». 

16   Ибо ска зал он: «Ру ки поднятые 
к пре сто лу Гос по да. Брань у Гос по да 
про тив Ама ли ка из ро да в род!» 

 
Встреча Моисея с Иофором; 

назначение судей 
 18   И ус лы шал Ио фор, свя щен -

ник мадиамский, тесть Мо и се ев, о 
всём, что сде лал Бог для Мо и сея и 
для Из ра и ля, на ро да Сво е го, ког да 
вы вел Гос подь Из ра и ля из Егип та. 

2   И взял Ио фор, тесть Мо и се ев, 
Сеп фо ру, же ну Мо и се е ву, перед тем 
воз вра щён ную домой, 

3   и двух сы нов её, из ко то рых од но-
му имя Гир сам, по то му что го во рил Мо -
и сей: «Я пришелец в зем ле чужой»; 

4   а имя дру го му — Ели е зер, по то -
му что го во рил он «Бог от ца мо е го – 
по мощ ь мне; Он из ба вил ме ня от ме -
ча фа ра о на». 

5   И пришёл Ио фор, тесть Мо и сея, 
и сы но вь я его и же на его к Мо и сею   
в пу с ты ню, где он рас по ло жил ся 
ста ном у го ры Божьей, 

6   и дал знать Мо и сею: «Я, тесть 
твой Ио фор, иду к те бе, и же на твоя, 
и два сы на её с нею». 

7   И вы шел Мо и сей на вст ре чу те с -
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17:15(1) yeh-ho-vaw' nace — (Єгова Ніссі) — Господь стяг 
(прапор) мій. 

17:15(1) yeh-ho-vaw' nace — (Иегова Нисси) — Господь 
зна мя моё. 

Розділ 17, 18

10  Вих.24:14; 
31:2; 1Хр.2:19-
20. 

 
 
 
11  І.Нав.8:18; 

Ос.8:26; Як.5:16; 
1Тим.2:8. 

 
 
  
12  І.Нав.8:26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13  Вих.17:8; 

Суд.4:23. 
 
14  Вих.24:4; 

34:27; Чис. 
24:20; Пов. 
25:17,19; 1Цар. 
15:3; Іс.30:8; 
Єр.36:2;  Єзк. 
18:4. 

 
15  Чис.21:8; 

Пс.25:6;  Іс. 
10:33; 11:3,12; 
49:22. 

 
16  Бут.22:14-

16; 1Цар.15:8; 
1Хр.4:43. 

 
 
 
 
 
 

Розділ 18  
1  Вих.2:15-

16; 3:1; 18:9; 
Пс.105:2,8. 

 
 
  
2  Вих.2:20-21; 

4:20-26;21:4,20 
 
 
 
3  Вих.2:21-22; 

Дн.7:29. 
 
 
 
4  Бут.49:25; 

Вих.2:15; 1Хр. 
23:15. 

 
 
  
5  Бут.3:1,12; 

4:27; 24:13; 30:8; 
Вих.3:1. 

 
 
 
6  Чис.10:29. 
 
 

 
7  Бут.18:2; 

10   I зробив Iсус, як повелів йому 
Мой сей; і почав він битву з ама ли -
китянами; а Мой сей, Аарон і Ор під -
нялися на вершину пагорба. 

11   Коли ж Мойсей піді ймав руки 
свої, то перемагав Iзра їль, а коли 
опускалися руки його, то перемагав 
Ама лик. 

12   Але руки Мойсеєві стали важ -
кі å; і взяли вони тоді камінь, і покла -
ли під нього, і він сів на ньому, а 
Аарон і Ор підтримували руки його, 
один  з одного боку, а інший з дру -
гого. I були руки його підняті до за -
ходу сонця. 

13   I переміг Iсус Амалика, і народ 
його ві åстрям меча. 

14   I сказав Господь Мойсеєві: «На -
пиши це на спомин у книзі, і пере -
дай до слуху Iсуса, що Я зітру па -
м’ять про Амалика з-під небес». 

15   I спорудив Мойсей жерто вник, 
і дав йому ім’я Єгова-Ніссі1 — «Гос -
подь стяг мій». 

16   Бо сказав він: «Руки підняті до 
престолу Господа. Війна у Господа 
проти Ама лика із роду в рід!» 

 
Зустріч Мойсея з Iофором; 

призначення суддів 
 18   I почув Іофор, священник 

мадіамський, тесть Мойсеїв, про 
все, що зробив Бог для Мойсея та 
для Ізраїля, народу Свого, коли ви -
вів Господь Iзраїля з Єгипту. 

2   I взяв Іофор, тесть Мойсеїв, Сеп -
фору, дружину Мойсеєву, яка була 
повернута додому, 

3   та обох синів її, з яких одному 
ім’я Ґірсам, тому що говорив Мой -
сей: «Я пришелець у землі чужій»; 

4   а ім’я другому — Єліезер, тому 
що говорив він: «Бог батька мого – 
допомога мені; Він виз волив мене 
від меча фараона». 

5   I прийшов Іофор, тесть Мой -
сеїв, і сини його та дружина його до 
Мойсея в пустелю, де він розташу -
вався станом біля гори Божої, 

6   і сповістив Мойсея: «Я, тесть 
твій Іофор, іду до тебе, і дружина 
твоя, і обидва сини її з нею». 

7   I вийшов Мойсей назустріч тес -


