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ПОСЛАННЯ ДО ФИЛИП’ЯН 

 
РОЗДІЛ 1 

 
Павло й Тимофій, раби Ісóса Христа, óсім 
святим ó Христі Ісóсі, яêі ó Филипах, з 
єписêопами й дияêонами: 

2 Блаãодать вам і мир від Боãа, Отця 
нашоãо, і Ãоспода Ісóса Христа. 

3 Дяêóю моємó Боãó при êожній зãадці 
про вас, 

4 Завжди в êожній своїй молитві за всіх 
вас приносячи з радістю молитвó, 

5 За вашó óчасть ó проповіді Єванãелія 
від першоãо дня й донині, 

6 Бóдóчи впевнений ó томó, що Той, Хто 
почав ó вас добре діло, бóде здійснювати 
йоãо до дня Ісóса Христа. 

7 Таê і належить мені дóмати про всіх 
вас, бо я маю вас ó серці і в êайданах мо-
їх, і при захисті та óтвердженні Єванãелія, 
адже всі ви мої співóчасниêи в блаãодаті. 

8 Свідоê мені Боã, яê сильно я тóжó за 
вами в любові Ісóса Христа, 

9 І молюся про те, щоб любов ваша ще 
більше й більше зростала в пізнанні і в 
óсяêомó розóмінні, 

10 Щоб, розпізнаючи, що êраще, ви бó-
ли чистими й бездоãанними в день Христа, 

11 Наповненими плодами праведності 
через Ісóса Христа, для слави й хвали 
Боãó. 

12 Бажаю, брати, щоб ви знали, що мої 
обставини насправді послóжили поши-
ренню Єванãелія, 

13 Таê що мої êайдани в Христі стали 
відомими всій преторії та всім іншим, 

14 І більшість братів ó Ãосподі, набрав-
шись впевненості через мої êайдани, по-
чали з більшою сміливістю безстрашно 
звіщати Слово. 

15 Деяêі, правда, проповідóють Христа 
з заздрості й сóперництва, а інші – з доб-
рої волі. 

16 Перші проповідóють Христа з сóпер-
ництва, нещиро, дóмаючи додати сêорбо-
ти до моїх êайданів, 

17 А дрóãі – з любові, знаючи, що я по-
ставлений на захист Єванãелія. 

18 Що ж? Яê би не проповідóвали Хри-
ста, óдавано чи щиро, я й томó радію і 
бóдó радіти. 

19 Бо знаю, що це послóжить моємó 
спасінню через вашó молитвó й подавання 
Дóха Ісóса Христа, 

20 Зãідно з моїм ревним очіêóванням і 
надією, що я нітрохи не бóдó осоромле-
ний, але матимó всю відваãó, щоб тепер, 
яê і завжди, Христос звеличився в моємó 
тілі, чи то життям, чи то смертю.  

  21 Бо для мене життя – це Христос, а 
смерть – це надбання. 

22 Яêщо ж життя в плоті приносить 
плід моємó ділó, то не знаю, що вибрати; 

23 Вабить мене і те, і інше: маю бажан-
ня відійти й бóти з Христом, бо це значно 
êраще, 

24 А залишатися в плоті потрібніше для 
вас.  

25 Маючи таêó впевненість, я знаю, що 
залишóсь і пробóватимó з óсіма вами для 
вашоãо зростання й радості в вірі, 

26 Щоб ваша похвала ó Христі Ісóсі 
примножилася через мене, êоли я зновó 
прийдó до вас. 

27 Тільêи живіть ãідно Єванãелія Хрис-
товоãо, щоб, чи прийдó й побачó вас, чи не 
прийдó, мені почóти про вас, що ви стоїте 
в одномó дóсі, однодóшно борючись за 
вірó Єванãельсьêó, 

28 І нітрохи не наляêані противниêами. 
Це для них доêаз заãибелі, а для вас – 
спасіння; і це від Боãа. 

29 Бо вам даровано ради Христа не 
тільêи вірóвати в Ньоãо, а й страждати за 
Ньоãо, 

30 Маючи таêó ж боротьбó, яêó ви ба-
чили в мене, а тепер чóєте, що вона в ме-
не.  
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ПРОЕÊТ НОВОÃО ПЕРЕÊЛАДÓ БІБЛІЇ  
НА ÓÊРАЇНСЬÊÓ МОВÓ 

 
© Юрій Попченêо  

 
ÊНИÃА ПСАЛМІВ 

 
ПСАЛОМ 90 

 
Молитва Мойсея, чоловіêа Божоãо.  

Ãосподи, Ти бóв нам пристановищем із 
родó в рід. 

2 Перш ніж народилися ãори, і Ти 
створив землю і світ, від вічності й до віч-
ності Ти – Боã. 

3 Ти повертаєш людинó в порох, êажó-
чи: Поверніться, людсьêі сини. 

4 Бо тисяча роêів в Твоїх очах – яê 
óчорашній день, що пройшов, і яê нічна 
сторожа. 

5 Ти мов потоêами змітаєш їх, вони яê 
сон, яê трава, що вранці виростає; 

6 Вранці вона цвіте й виростає, а вве-
чері в’яне й засихає. 

7 Бо ми зниêаємо від Твоãо ãнівó і жа-
хаємося від Твоєї люті. 

8 Ти поêлав наші беззаêоння перед Со-
бою, наші таємні ãріхи – перед світлом 
Своãо лиця. 

9 Бо всі наші дні проходять ó Твоїй лю-
ті, ми проводимо свої роêи яê зідхання. 

10 Днів наших роêів – сімдесят роêів, а 
при силі – вісімдесят роêів, та й то їхня 
êраща пора – тривоãа й печаль; вони 
швидêо проходять, і ми відлітаємо. 

11 Хто знає силó Твоãо ãнівó і Твою 
лють яê страх перед Тобою? 

12 Навчи нас таê лічити наші дні, щоб 
нам набóти мóдре серце. 

13 Повернися, Ãосподи! Доêи? Зжаль-
ся над Своїми рабами. 

14 Насить нас вранці Своєю милістю, 
щоб ми раділи й веселилися в óсі наші дні. 

15 Порадóй нас за дні, в яêі Ти вражав 
нас, за роêи, в яêі ми бачили лихо. 

16 Хай Твоє діло явиться Твоїм рабам, 
і Твоя слава – їхнім синам. 

17 Хай блаãовоління нашоãо Боãа бóде 
на нас, і діло наших рóê óверди для нас; 
таê, óверди діло наших рóê.   

 

ÊНИÃА ПРИÊАЗОÊ СОЛОМОНА 

 
РОЗДІЛ 1 

 
Приêазêи Соломона, сина Давида, царя 
Ізраїлю, 

2 Щоб пізнати мóдрість і настанови, 
зрозóміти слова розóмó, 

3 Щоб отримати настановó в розсóдли-
вості, праведності, правосóдді і справед-
ливості, 

4 Щоб дати êмітливість простаêам, 
знання й розважність – юнаêó, 

5 Хай послóхає мóдрий, і примножить 
пізнання, і розóмний хай знайде мóдрі 
поради, 

6 Щоб розóміти приêазêи й притчі, 
слова мóдреців і заãадêи їхні. 

7 Страх Ãосподній – початоê знання, 
та дóрні зневажають мóдрість і настано-
ви.  

8 Синó, слóхай настанови своãо батьêа 
і не залишай повчання своєї матері, 

9 Бо вони – ãарний віноê на твою ãоло-
вó і намисто на твою шию. 

10 Синó, яêщо тебе манитимóть ãріш-
ниêи, не піддавайся. 

11 Яêщо сêажóть: Ходімо з нами, вла-
штóємо засідêó для вбивства, підстереже-
мо невинноãо без причини; 



 2
 

12 Живцем проêовтнемо їх яê моãила, 
цілêом, яê тих, що сходять ó ямó; 

13 Наберемо всяêих цінних речей, на-
повнимо здобиччю наші доми;  

14 Êидатимеш з нами свій жеребоê, ó 
всіх нас бóде один ãаманець. 

15 Синó, не йди з ними в дороãó, óтри-
май ноãó від їхньої стежêи, 

16 Бо їхні ноãи біжать на зло і поспі-
шають на пролиття êрові. 

17 Даремно розстилати сітêó на очах 
óсіх пташоê. 

18 А ці влаштовóють засідêó для влас-
ноãо вбивства, підстеріãають власнó 
смерть.  

19 Таêі шляхи êожноãо, хто жадає чó-
жоãо добра: воно ó своãо власниêа відніме 
життя. 

20 Мóдрість виãолошóє на вóлиці, по-
дає свій ãолос на майданах, 

21 Виãóêóє в ãомінêих місцях, ãоворить 
свою промовó при вході ó місьêó брамó: 

22 Доêи ви, простаêи, любитимете 
свою простаêóватість? Доêи ви, ãлóзії, 
насолоджóватиметеся ãлóзóванням? Доêи 
ви, дóрні, ненавидітимете знання? 

23 Поверніться до моїх доêорів; ось я 
виллю на вас свій дóх і звіщó вам свої сло-
ва. 

24 Раз я êлиêала, а ви відмовилися, 
простяãала рóêó, та ніхто не слóхав, 

25 Раз ви знехтóвали мої поради і не 
схотіли моїх доêорів, 

26 То і я посміюся з вашої біди, поãлó-
зóю, êоли прийде на вас жах; 

27 Êоли прийде на вас жах яê бóря і 
надійде біда яê вихор; êоли прийде на вас 
ãоре й мóêа. 

28 Тоді êлиêатимóть мене, та я не від-
повім, старанно шóêатимóть мене, та не 
знайдóть. 

29 За те, що зненавиділи знання і не 
вибрали страх Ãосподній, 

30 Не схотіли моєї поради і зневажили 
всі мої доêори, 

31 Вони їстимóть плоди своєї дороãи і 
насичóватимóться своїми помислами. 

32 Бо відстóпництво простаêів óб’є їх і 
безтóрботність дóрнів зãóбить їх. 

33 А хто слóхає мене, той житиме без-
печно і матиме споêій від страхó перед 
злом. 

 
ÊНИÃА ПРОРОÊА АМОСА 

 
РОЗДІЛ 1 

 
Слова Амоса, одноãо з Теêойсьêих пастó-
хів, яêі він бачив про Ізраїль ó дні іóдей-
сьêоãо царя Озії і в дні ізраїльсьêоãо царя 
Єровоама, сина Йоаша, за два роêи до 
землетрóсó. 

2 Він сêазав: Ричить Ãосподь з Сіонó і 
подає ãолос з Єрóсалима – і в’янóть пасо-
висьêа пастóхів, і сохне вершина Êарміла. 

3 Таê êаже Ãосподь: За три злочини 
Дамасêа і за чотири не сêасóю йоãо поêа-
рання – за те, що вони молотили Ãалаад 
залізними молотарêами. 

4 За це Я пошлю воãонь на дім Хазаїла, 
і він попалить палаци Бен-Ãадада; 

5 Я зламаю засóви Дамасêа і винищó 
мешêанців з долини Авенó і берлодержця 
– з Бет-Еденó; і піде сірійсьêий народ ó 
полон ó Êір, êаже Ãосподь. 

6 Таê êаже Ãосподь: За три злочини 
Ãази і за чотири не сêасóю її поêарання – 
за те, що вони відвели óсіх ó полон і вида-
ли їх Едомó. 

7 За це Я пошлю воãонь на мóри Ãази, і 
він попалить її палаци; 

8 Я винищó мешêанців з Ашдодó і бер-
лодержця – з Ашêалонó; Я повернó Свою 
рóêó на Еêрон, і заãине залишоê филис-
тимлян, êаже Ãосподь. 

9 Таê êаже Ãосподь: За три злочини 
Тіра і за чотири не сêасóю йоãо поêарання 
– за те, що вони видали всіх полонених 
Едомó і не зãадали доãоворó про братерст-
во. 

10 За це Я пошлю воãонь на мóри Тіра, 
і він попалить йоãо палаци. 

11 Таê êаже Ãосподь: За три злочини 
Едома і за чотири не сêасóю йоãо поêа-
рання – за те, що вони переслідóвали сво-
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10 При настанні повноти часів óсе 
об’єднати в Христі, небесне і земне. 

11 Ó Ньомó й ми отримали спадщинó, 
бóвши наперед призначені за постановою 
Тоãо, Хто чинить óсе за рішенням Своєї 
волі, 

12 Щоб ми, яêі раніше поêлали надію 
на Христа, бóли для похвали Йоãо слави,  

13 На Яêоãо й ви поêлали надію, почó-
вши слово істини, Єванãеліє вашоãо спа-
сіння; в Ньомó й ви, óвірóвавши, бóли 
запечатані обіцяним Святим Дóхом, 

14 Яêий є завдатêом нашої спадщини 
до виêóплення Йоãо власності для похва-
ли Йоãо слави. 

15 Томó й я, почóвши про вашó вірó в 
Ãоспода Ісóса і любов до всіх святих,  

16 Не перестаю дяêóвати за вас Боãó, 
зãадóючи про вас ó своїх молитвах,  

17 Щоб Боã Ãоспода нашоãо Ісóса Хри-
ста, Отець слави, дав вам Дóха премóдро-
сті й одêровення для пізнання Йоãо,  

18 Просвітивши очі вашоãо розóмó, щоб 
ви пізнали, яêа надія Йоãо поêлиêó, і яêе 
славне баãатство Йоãо спадщини серед 
святих, 

19 І яêа безмірна велич Йоãо сили в 
нас, вірóючих, зãідно з дією Йоãо моãóт-
ньої сили, 

20 Яêó Він виявив ó Христі, восêресив-
ши Йоãо з мертвих і посадивши праворóч 
Себе на небесах 

21 Значно вище за всяêе начальство, 
владó, силó, панóвання і всяêе ім’я, яêим 
іменóють не тільêи в цьомó світі, а й ó 
майбóтньомó,  

22 І все підêорив під Йоãо ноãи, і поста-
вив Йоãо над óсім, ãоловою Церêви, 

23 Яêа є тілом Йоãо, повнотою Тоãо, 
Хто наповнює все óсім. 

 
РОЗДІЛ 2 

 
І вас, мертвих ó перестóпах і ãріхах,  

2 Ó яêих ви êолись жили  за звичаєм 
цьоãо світó, за волею êнязя, що панóє в 
повітрі, дóха, що зараз діє в синах непо-
êори,  

3 Серед яêих і ми êолись жили в похо-
тях своєї плоті, виêонóючи волю плоті й 

розóмó, і бóли за природою дітьми ãнівó, 
яê і інші, 

4 Боã, баãатий милістю, зі Своєї вели-
êої любові, яêою нас полюбив, 

5 Нас, мертвих ó перестóпах, оживив із 
Христом – блаãодаттю ви спасені –  

6 І восêресив з Ним, і посадив з Ним на 
небесах ó Христі Ісóсі, 

7 Щоб поêазати в майбóтніх віêах без-
мірне баãатство Своєї блаãодаті в доброті 
до нас ó Христі Ісóсі. 

8 Бо блаãодаттю ви спасені через вірó, і 
це не від вас, це Божий дар, 

9 Не від діл, щоб ніхто не хвалився. 
10 Бо ми Йоãо витвір, створені ó Христі 

Ісóсі на добрі діла, ó яêих Боã наперед 
призначив нам жити. 

11 Томó пам’ятайте, що ви, êолись язи-
чниêи за плоттю, яêих називали необріза-
ними таê звані обрізані рóêотворним обрі-
занням на плоті,  

12 Що ви бóли в той час без Христа, 
відчóжені від ãромади Ізраїлю, чóжі заві-
там обітниці, без надії і без Боãа ó світі. 

13 А тепер ó Христі Ісóсі ви, êолись да-
леêі, стали близьêими êров’ю Христа. 

14 Бо Він – наш мир, Хто зробив з двох 
одне і зрóйнóвав між нами стінó оãорожі, 

15 Сêасóвавши ó Своїй плоті ворожне-
чó, тобто заêон заповідей ó постановах, 
щоб створити в Собі з двох однó новó лю-
динó, таê óстановивши мир, 

16 І в одномó тілі обох примирити з Бо-
ãом хрестом, вбивши на ньомó ворожнечó. 

17 І, прийшовши, Він звістив мир вам, 
далеêим і близьêим; 

18 Бо через Ньоãо ми обоє маємо до-
стóп до Отця в одномó Дóсі. 

19 Томó, ви вже не чóжинці і не прихо-
дьêи, а співãромадяни святим і домашні 
Боãó, 

20 Збóдовані на підвалинах апостолів і 
пророêів, де наріжним êаменем є Сам Ісóс 
Христос, 

21 На Яêомó вся бóдівля, сêладаючись, 
виростає ó святий храм ó Ãосподі,  

22 На Яêомó й ви бóдóєтеся в оселю 
Божó в Дóсі. 
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34 Ісóс êаже їм: Моя їжа — чинити во-
лю Тоãо, Хто послав Мене і виêонати Йо-
ãо діло. 

35 Чи не êажете ви: Ще чотири місяці, 
і настанóть жнива? А Я êажó вам: 
Підведіть свої очі й подивіться на ниви, яê 
вони вже побіліли й поспіли до жнив. 

36 Хто жне, той отримóє наãородó й 
збирає плід ó вічне життя, таê що і хто сіє 
і хто жне разом радітимóть. 

37 Бо в цьомó випадêó правдивий 
вислів: «Один сіє — інший жне». 

38 Я послав вас жати те, над чим ви не 
трóдилися; інші трóдилися, а ви óвійшли в 
їхній трóд. 

39 І баãато самарян з тоãо міста óвірó-
вали в Ньоãо через слово жінêи, яêа 
свідчила: Він сêазав мені все, що я зроби-
ла. 

40 Томó, êоли прийшли до Ньоãо сама-
ряни, то просили Йоãо залишитись ó них; 
і Він пробóв там два дні. 

41 І набаãато більше óвірóвало через 
Йоãо слово, 

42 А жінці тій êазали: Óже не через 
твою розповідь вірóємо, бо самі почóли 
Йоãо і пізнали, що Він справді Спаситель 
світó — Христос. 

43 Через два дні Він вийшов звідти і 
пішов ó Ãалілею; 

44 Бо Сам Ісóс свідчив, що пророê не 
має пошани на своїй батьêівщині. 

45 Êоли ж Він прийшов ó Ãалілею, то 
ãалілеяни прийняли Йоãо, бачивши все, 
що Він вчинив ó Єрóсалимі на святі; бо й 
вони ходили на свято. 

46 Отже, Ісóс зновó прийшов ó Êанó 
Ãалілейсьêó, де перетворив водó на вино. 
А в Êапернаóмі бóв один царедворець, ó 
яêоãо хворів син. 

47 Почóвши, що Ісóс прийшов з Іóдеї в 
Ãалілею, він пішов до Ньоãо й просив Йо-
ãо прийти й зцілити йоãо сина, бо той бóв 
при смерті. 

48 Ісóс сêазав йомó: Ви не óвірóєте, 
яêщо не побачите знамень і чóдес. 

49 Царедворець êаже Йомó: Добродію, 
прийди, поêи не померло моє дитя. 

50 Ісóс êаже йомó: Іди, син твій здоро-
вий. Той чоловіê повірив словó, яêе сêазав 
йомó Ісóс, і пішов. 

51 Êоли ж він ще йшов, зóстріли йоãо 
слóãи й сповістили: Син твій здоровий. 

52 Тоді він спитав ó них, о êотрій ãо-
дині йомó стало êраще. Вони сêазали йо-
мó: Óчора о сьомій ãодині ãарячêа зали-
шила йоãо. 

53 З цьоãо батьêо дізнався, що це бóла 
та ãодина, о êотрій Ісóс сêазав йомó: Син 
твій здоровий. І óвірóвав з óсім своїм до-
мом. 

54 Це вже дрóãе чóдо вчинив Ісóс, яê 
прийшов з Іóдеї в Ãалілею. 

 
ПОСЛАННЯ ДО ЕФЕСЯН 

 
РОЗДІЛ 1 

 
Павло, волею Божою апостол Ісóса Хри-
ста, святим і вірóючим ó Христі Ісóсі, яêі в 
Ефесі: 

2 Блаãодать вам і мир від Боãа, Отця 
нашоãо, і Ãоспода Ісóса Христа. 

3 Блаãословенний Боã і Отець Ãоспода 
нашоãо Ісóса Христа, Яêий блаãословив 
нас ó Христі всяêим дóховним блаãосло-
вінням на небесах, 

4 Що вибрав нас ó Ньомó ще до заснó-
вання світó, щоб ми бóли святими й непо-
рочними перед Ним ó любові, 

5 Наперед призначивши нас на всинов-
лення Собі через Ісóса Христа за блаãово-
лінням Своєї волі, 

6 Для похвали слави Своєї блаãодаті, 
яêою Він обдарóвав нас в Óлюбленім, 

7 В Яêомó ми маємо виêóплення Йоãо 
êров’ю, прощення ãріхів за баãатством 
Йоãо блаãодаті, 

8 Яêó Він рясно дарóвав нам ó всяêій 
мóдрості й розóмінні, 

9 Відêривши нам таємницю Своєї волі 
за Своїм блаãоволінням, яêе постановив ó 
Собі – 
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ãо брата мечем, заãлóшивши милосердя, 
постійно лютóючи ó ãніві і завжди збері-
ãаючи лють. 

12 За це Я пошлю воãонь на Теман, і 
він попалить палаци Боцри. 

13 Таê êаже Ãосподь: За три злочини 
Аммона і за чотири не сêасóю йоãо поêа-
рання – за те, що вони розтинали ваãітних 
ó Ãалааді, щоб розширити свої êордони.  

14 За це Я запалю воãонь на мóрах Ра-
вви, і він попалить її палаци з êриêом ó 
день битви, з вихором ó день бóрі,  

15 І піде її цар ó полон зі своїми êнязя-
ми, êаже Ãосподь. 
 

РОЗДІЛ 2 
 

Таê êаже Ãосподь: За три злочини Моава 
і за чотири не сêасóю йоãо поêарання – за 
те, що він спалив êістêи царя Едома на 
вапно. 

2 За це Я пошлю воãонь на Моав, і він 
попалить палаци Êеріота, і заãине Моав 
серед шóмó, серед êриêó і звóêó роãа; 

3 Я знищó правителя серед ньоãо і з 
ним óб’ю всіх йоãо êнязів, êаже Ãосподь. 

4 Таê êаже Ãосподь: За три злочини 
Іóди і за чотири не сêасóю йоãо поêарання 
– за те, що вони відêинóли заêон Ãоспод-
ній, і не дотримóвалися Йоãо постанов, і 
їхні лжебоãи, за яêими ходили їхні бать-
êи, збили їх з дороãи. 

5 За це Я пошлю воãонь на Іóдó, і він 
попалить палаци Єрóсалима. 

6 Таê êаже Ãосподь: За три злочини Із-
раїлю і за чотири не сêасóю йоãо поêаран-
ня – за те, що вони продають праведноãо 
за ãроші і бідноãо – за парó сандаль; 

7 За те, що втоптóють ãоловó бідних ó 
порох земний і виêривляють дороãó неща-
сних; що батьêо і син ходять до однієї 
дівчини, ãаньблячи Моє святе ім’я; 

8 Що на одязі, взятомó в заставó, роз-
ляãаються біля всяêоãо жертовниêа, і 
вино, взяте яê штраф, п’ють ó домі своїх 
боãів.  

 
ÊНИÃА РÓФ 

 
РОЗДІЛ 1 

 
Ó дні, êоли правили сóдді, в землі іóдей-
сьêій стався ãолод. І пішов один чоловіê з 
Віфлеємó іóдейсьêоãо разом з дрóжиною і 
двома синами пожити в êраїні Моав. 

2 Чоловіêа тоãо звали Елімелех, йоãо 
дрóжинó – Ноємінь, а йоãо двох синів – 
Махлон і Êільйон; вони бóли ефратяни з 
Віфлеємó іóдейсьêоãо. Прийшли вони в 
êраїнó Моав і там залишилися. 

3 І помер Елімелех, чоловіê Ноєміні, і 
залишилася вона з двома синами. 

4 Ті взяли собі дрóжин з моавітяноê: 
однó звали Орпа, а іншó – Рóф; і прожили 
вони там близьêо десяти роêів. 

5 Потім померли й обоє Махлон і Êі-
льйон, і залишилася та жінêа без обох 
синів і без чоловіêа. 

6 Тоді вона встала зі своїми невістêа-
ми, щоб повернóтися з êраїни Моав, бо 

почóла вона в êраїні Моав, що Боã відві-
дав Свій народ і дав йомó хліб. 

7 І вирóшила вона з обома своїми неві-
стêами з тоãо місця, в яêомó жила, і пішли 
вони дороãою, щоб повернóтися в землю 
іóдейсьêó. 

8 І сêазала Ноємінь своїм двом невіст-
êам: Ідіть верніться êожна в дім своєї 
матері; хай вчинить вам Ãосподь милість, 
яê ви вчинили померлим і мені; 

9 Хай дасть вам Ãосподь знайти споêій 
êожній в домі своãо чоловіêа. І вона поці-
лóвала їх на прощання, а ті заãолосили. 

10 І сêазали вони їй: Ні, ми поверне-
мося з тобою до твоãо народó. 

11 Та Ноємінь сêазала: Верніться, мої 
дочêи. Чоãо вам іти зі мною? Хіба в мене 
ще бóдóть в óтробі сини, яêі б стали вам 
чоловіêами? 

12 Верніться, мої дочêи, ідіть додомó; я 
вже надто стара, щоб мати чоловіêа. Та 
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яêби я й сêазала: Є ще в мене надія, і яêби 
навіть цієї ночі я бóла з чоловіêом і навіть 
народила синів, 

13 То хіба ви чеêатимете, поêи вони 
виростóть? Хіба ви стримóватиметеся від 
заміжжя? Ні, мої дочêи; мені дóже ãірêо 
за вас, бо проти мене простяãнена Ãоспо-
дня рóêа. 

14 І ті заãолосили ще більше. Тоді Ор-
па поцілóвала свеêрóхó на прощання, а 
Рóф пристала до неї. 

15 Та Ноємінь сêазала їй: Он невістêа 
твоя повернóлася до своãо народó й до 
своїх боãів; вернися й ти за своєю невіст-
êою. 

16 Та Рóф сêазала: ² не блаãай мене 
залишити тебе й повернóтися від тебе, бо 
êóди ти підеш, тóди підó і я; де ти жити-
меш, там житимó і я; твій народ бóде моїм 
народом і твій Боã – моїм Боãом; 

17 Де ти помреш, там помрó і я і там 
мене поховають. Хай те-то й те-то зро-

бить мені Ãосподь, і ще більше зробить: 
тільêи смерть розлóчить мене з тобою. 

18 Êоли Ноємінь побачила, що та тве-
рдо вирішила йти з нею, то перестала її 
вмовляти. 

19 І йшли вони óдвох, аж поêи не при-
йшли ó Віфлеєм. Êоли ж вони прийшли ó 
Віфлеєм, все місто заãомоніло від них, а 
жінêи êазали: Невже це Ноємінь? 

20 Та вона їм сêазала: Не звіть мене 
Ноємінь, а звіть мене Мара, бо Всемоãóт-
ній послав мені велиêó ãірêотó. 

21 Я пішла звідси наповненою, а Ãос-
подь повернóв мене порожньою. Чоãо 
звете мене Ноємінь, êоли Ãосподь вистó-
пив проти мене і Всемоãóтній послав мені 
лихо? 

22 Отже Ноємінь повернóлася разом з 
моавітянêою Рóф, своєю невістêою, яêа 
прийшла з êраїни Моав; а прийшли вони в 
Віфлеєм на початêó жнив ячменя. 

 

 
ЄВАНÃЕЛІЄ ВІД ІОАНА 

 

РОЗДІЛ 1 
 

На початêó бóло Слово, і Слово бóло з 
Боãом, і Слово бóло Боã. 

2 Воно бóло на початêó з Боãом. 
3 Óсе бóло створено Ним, і без Ньоãо 

нічоãо не бóло створено, що бóло створе-
но. 

4 Ó Ньомó бóло життя, і життя бóло 
світлом для людей. 

5 І світло в темряві світить, і темрява 
не оãорнóла Йоãо. 

6 Бóв чоловіê, посланий від Боãа; ім’я 
йомó Іоан. 

7 Він прийшов для свідчення, щоб 
засвідчити про Світло, щоб óсі óвірóвали 
через ньоãо. 

8 Він не бóв Світлом, але бóв посланий, 
щоб засвідчити про Світло. 

9 Бóло істинне Світло, яêе, прийшов-
ши ó світ, освітлює êожнó людинó. 

10 Ó світі Воно бóло, і світ бóв створе-
ний Ним, і світ Йоãо не пізнав. 

11 Прийшов до своїх, та свої Йоãо не 
прийняли. 

12 А тим, яêі прийняли Йоãо, яêі вірó-
ють в ім’я Йоãо, дав владó стати дітьми 
Божими; 

13 Яêі не від êрові, не від хотіння 
плоті, не від хотіння чоловіêа, а від Боãа 
народились. 

14 І Слово стало плоттю і оселилося 
між нами, повне блаãодаті та істини; і ми 
бачили Йоãо славó, славó яê Єдинородно-
ãо від Отця. 

15 Іоан свідчить про Ньоãо й виãóêóє, 
êажóчи: Це Той, про Êоãо я êазав: Той, 
що йде за мною, є вищий за мене, бо бóв 
раніше від мене. 

16 І від Йоãо повноти всі ми отримали 
блаãодать на блаãодать; 

17 Бо Заêон бóв даний через Мойсея, а 
блаãодать і істина прийшли через Ісóса 
Христа. 
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18 Боãа ніхто ніêоли не бачив; Єдино-
родний Син, що в лоні Отця, Він явив Йо-
ãо. 

 
РОЗДІЛ 4 

 
Êоли ж Ãосподь дізнався, що фарисеї по-
чóли, що Ісóс здобóває і хрестить більше 
óчнів, ніж Іоан 

2 (Хоча Сам Ісóс не хрестив, а хрести-
ли Йоãо óчні), 

3 То залишив Іóдею і зновó пішов ó 
Ãалілею. 

4 А Йомó треба бóло проходити через 
Самарію. 

5 Отже, приходить Він ó Самарійсьêе 
місто, яêе називається Сіхар, поблизó 
ділянêи землі, яêó Яêів дав своємó синó 
Йосипó. 

6 Там бóв êолодязь Яêова. Ісóс, вто-
мившись від дороãи, сів отаê на êолодязь; 
бóло ж близьêо шостої ãодини. 

7 Приходить жінêа з Самарії зачерпнó-
ти води. Ісóс êаже їй: Дай Мені пити. 

8 (Бо Йоãо óчні пішли в місто êóпити 
їжі.) 

9 Жінêа самарянсьêа êаже Йомó: Яê 
Ти, бóдóчи іóдеєм, просиш пити в мене, 
самарянêи? Бо іóдеї з самарянами не ма-
ють відносин. 

10 Ісóс відповів їй: Яêби ти знала дар 
Божий, і Хто êаже тобі: «Дай Мені пити», 
ти сама просила б ó Ньоãо, і Він дав би 
тобі живó водó. 

11 Жінêа êаже Йомó: Добродію, Тобі й 
зачерпнóти нічим, а êолодязь ãлибоêий: 
звідêи ж ó Тебе жива вода? 

12 Невже Ти більший від нашоãо отця 
Яêова, яêий дав нам цей êолодязь, і сам з 
ньоãо пив, і сини йоãо, і хóдоба йоãо? 

13 Ісóс відповів їй: Êожен, хто п’є цю 
водó, схоче пити зновó; 

14 А хто вип’є води, яêó Я йомó дам, 
той не матиме спраãи повіê; а вода, яêó Я 
йомó дам, стане в ньомó джерелом води, 
що б’є в вічне життя. 

15 Жінêа êаже Йомó: Добродію, дай 
мені цієї води, щоб мені не мати спраãи і 
не приходити сюди черпати. 

16 Ісóс êаже їй: Піди поêлич своãо чо-
ловіêа, а тоді приходь сюди. 

17 Жінêа відповіла: Ó мене немає чо-
ловіêа. Ісóс êаже їй: Правдó ти сêазала: 
«Ó мене немає чоловіêа»; 

18 Бо в тебе бóло п’ять чоловіêів, і той, 
яêоãо маєш тепер, не чоловіê тобі; це ти 
правдиво сêазала. 

19 Жінêа êаже Йомó: Добродію, бачó, 
що Ти пророê. 

20 Отці наші поêлонялися на цій ãорі, а 
ви êажете, що місце, де слід поêлонятися, 
знаходиться в Єрóсалимі. 

21 Ісóс êаже їй: Повір Мені, жінêо, що 
настає час, êоли і не на цій ãорі, і не в 
Єрóсалимі бóдете поêлонятись Отцю. 

22 Ви не знаєте, чомó поêлоняєтеся, а 
ми знаємо, чомó поêлоняємося, бо спасін-
ня від іóдеїв.  

23 Та настає час, і настав óже, êоли 
істинні поêлонниêи бóдóть поêлонятися 
Отцю в дóсі та істині, бо таêих поêлон-
ниêів шóêає Собі Отець. 

24 Боã є Дóх, і ті, що поêлоняються 
Йомó, повинні поêлонятися в дóсі та 
істині. 

25 Жінêа êаже Йомó: Знаю, що має 
прийти Месія, званий Христом; êоли Він 
прийде, то звістить нам óсе. 

26 Ісóс êаже їй: Це Я, що ãоворю з то-
бою. 

27 Ó цей час прийшли Йоãо óчні і зди-
вóвалися, що Він розмовляє з жінêою; 
проте ніхто з них не сêазав: Що Ти хо-
чеш? або: Чомó розмовляєш з нею? 

28 Тоді жінêа залишила свій водонос, 
пішла в місто й êаже людям: 

29 Ідіть подивіться на Чоловіêа, Яêий 
сêазав мені все, що я зробила: чи не Він 
Христос? 

30 Вони вийшли з міста і прийшли до 
Ньоãо. 

31 Тим часом óчні стали просити Йоãо: 
Равві, їж. 

32 Та Він сêазав їм: Ó мене є їжа, яêої 
ви не знаєте. 

33 Тоді óчні почали ãоворити між со-
бою: Невже хтось приніс Йомó їсти? 


