
 
Віч не Сло во 

 1   Спочатку1 було Слово2, і Сло -
во було у3 Бога, і Бог був це Сло -
во. 

2   Воно було спочатку у Бога. 
3   Усе через Нього почалоå бу -

ти, і ніщо без Нього не почалоå 
бути, що почалоå бути. 

4   У Ньому було життя, і життя 
було світлом4 для людей; 

5   і світло в теåмряві світить, і 
теåмрява не огорнула5 його. 

6   Був чоловік, посланий від 
Бога, ім’я його Iоанн. 

7   Він прийшов для свідчен$ 
ня, щоб свідчити про Світло, 
щоб усі увірували через ньо$     
го. 

8   Він не був тим Світлом, але 
був поåсланий, щоб свідчити про 
Світло. 

9   Було істинне Світло, Яке про -
свіщає* всяку людину, яка при -
ходить у світ. 

10   У світі6 Він7 був, і світ через 
Нього виник, і світ Його не пі -
знав. 

11   Він прийшов до своїх, а свої 
не прийнялиå Його. 

12   А тим, хто прийняåв Його, 
ві руючим в Iм’я Його, дав їм вла -
ду бути дітьми Божими, 

13   які не від кроåві, не від ба -
жання плоті, не від бажання му -
жа, але від Бога народилися. 

 
Веч ное Сло во 

 1   Вна ча ле1 бы ло Сло во2, и Сло -
во бы ло у3 Бо га, и Бог был это 
Сло во. 

2   Оно бы ло вна ча ле у Бо га. 
3   Всё через Не го наåчало быть, 

и ни что без Не го не наåча ло быть, 
что наåча ло быть. 

4   В Нём бы ла жизнь, и жизнь 
бы ла све том4 для лю дей; 

5   и свет во тьме све тит, и тьма 
не объяла5 его. 

6   Был че ло век, по слан ный от 
Бога, имя его Ио анн. 

7   Он при шёл для сви де тель ст -
ва, что бы сви де тель ст во вать о 
Све  те, чтобы все уве ро ва ли че рез 
него. 

8   Он не был тем Све том, но был 
послан, что бы сви де тель ство вать 
о Све  те. 

9   Был ис тин ный Свет, Ко то -
рый про све ща ет* вся ко го че ло -
века, при хо дя ще го в мир. 

10   В ми ре6 Он был, и мир че -
рез Не го произошёл, и мир Его 
не по знал. 

11   Он при шёл к сво им, а свои 
не приåняли Его. 

12   А тем, кто приåнял Его, ве ру-
ю щим в Имя Его, дал им власть 
быть де ть ми Бо жь и ми, 

13   ко то рые не от кро ви, не от 
же ла ния плоåти, не от жела ния 
му жа, но от Бо га ро ди лись. 
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1:1(1) W< (ен) •kP± (архGе) – спочатку; споконвіку, 
зда в на, з незапам’ятних часів. 
1:1(2) 8`(@H (лGогос* чол. рід Він 1:10(7)) — слово. 
1:1(3) Bk`H (прGос) — прийменник у, при, перед ким, 
бути при кому, з ким; у присутності кого; перебу -
вання у кого; біля; поблизу. 
1:4(4) näH (фGос), nTJ`H (фотGос) — світло, світло 
істинне; світло* пряме, денне, від сонця; у перен. 
знач.: істина, правильне у чен ня, нау ка, осві та, бого -

пізнання; символ чистоти, святості. 
1:5(5) i"J"8":$V<T (каталамбGано) — опановува -
ти, охоп лю вати, обіймати, огортати, оволодівати, 
по гли  нати, підко ря ти, дола ти, пере магати, оси лю -
вати; осяга ти, пізнавати, розуміти. 
1:10(6) i`F:@H* (кGосмос) — світ, світовий порядок, 
все світ (уся система світобудови); усе світське й 
земне, земні блага; діти світу цього, які не прийняли 
учення Iсуса Христа. 

Розділ 1

Розділ 1  
1   Iс 48:16; 

Iн 8:58; 17:5;  
1Iн1:1,2;  5:20;   
Одк 19:13.  

3  Пс 32:6;  
Пр8:22; 1Кор 
8:6;  Еф3:9; 
Кол 1:16; Євр 
1:2; 11:3.  

4  Iн 3:15– 
16; 8:12; 9:5; 
12:46; 14:6.  

5   Пс 35:10; 
Iн 3:19; 2Кор 
4:6.  

6   Мал 3:1; 
Iн 1:19; 3:27; 
Мт 3:1–17.  

7   Iн 3:25– 
36; 5:33–35;  
Дн 19:4. 

 
 

 
8   Iс 9:2; 

49:6; Iн 9:5; 
10:41–42. 

 
 
9  Iс 49:6;  

Iн 3:19. 
 
 
 
10  Євр1:2. 
 
 
 
 
11    Мт15:24. 
 
 
12   Мр 3:15; 

Iн 3:15–16; 
Гал 3:26. 

 
 
13  Iн 3:5; 

Як1:18. 
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Слово стало плоттю 

 
14   I Слово стало плоттю, і пе -

ребуваåло серед нас, повне благо -
даті та істини, і ми бачили славу 
Його, славу як Єдинородного від 
Отця. 

15   Iоанн свідчить про Нього     
і, вигукуючи, говоåрить: «Це був 
Він, про Якого я сказав: “Той, Хто 
йде за мною, став попеåреду ме не, 
тому що був раніше за ме не”». 

16   I від повноти Його ми все 
прийнялиå: і благодать внаслідок1 
Благодаті. 

17   Тому що Закон був даний 
через Мойсея; благодать та іс -
тина виникли через Iсуса Хрис -
та. 

18   Бога не бачив ніхто ніколи; 
Єдинородний2 Син, сущий у лоні3 
Отця, Він явив4. 

 
Голос у пустелі 

 
19   I ось свідчення Iоанна, ко -

ли іудеї послали з Єрусалима 
священників і левітів, щоб вони 
спи тали його: «Хто ти?» 

20   I він визнав, і не відрікся,      
і визнав: «Я не Христос». 

21   I вони спитали його: «Хто 
ж тоді? Ти Iлія5?» I він говоåрить: 
«Ні». «Ти пророк?» I він відпо -
вів: «Ні». 

22   Тоді вони сказали йому: 
«Хто ти, щоб нам дати відповідь 
тим, хто послав нас? Що ти ска -
жеш про себе?» 

23   Він сказав: «Я — “голос во -
ла ючого в пустелі: “Вирівняйте6 
путь Го åспода”, як сказав про рок 
Iсая”». 

24   А поåслані були із фарисе$    
їв. 

25   I вони спитали його: «Чому 

 
Сло во ста ло пло тью 

 
14   И Слово стало плотью, и оби -

тало среди нас, полное бла го да -
ти и истины, и мы видели славу 
Его, славу как Единород ного от 
Отца. 

15   Иоанн свидетельствует о 
Нём и, восклицая, говорит: «Это 
был Он, о Котором я сказал: “Иду -
щий за мной стал впереди меня, 
потому что был раньше меня”». 

16   И от полноты Его мы всё 
приåняли: и благодать вследст вие1 
Благодати. 

17   Потому что Закон был дан 
через Моисея; благодать и исти -
на произошли через Иисуса Хрис -
та. 

18   Бога не видел никто никог -
да; Единородный2 Сын, сущий в 
лоне3 Отца, Он явил4. 

 
Го лос в пус тыне 

 
19   И вот сви де тель ст во Ио ан на, 

ког да иудеи по сла ли из Ие ру са -
ли ма свя щен ни ков и левиåтов, что-
бы они спро си ли его: «Кто ты?» 

20   И он при знал, и не от рёкся, 
и при знал: «Я не Хри с тос». 

21   И они спро си ли его: «Кто 
тогда? Ты Илия5?» И он го во рит: 
«Нет». «Ты про рок?» И он от ве -
тил: «Нет». 

22   Тогда они сказали ему: «Кто 
ты, чтобы нам дать ответ посла -
в шим нас? Что ты ска жешь о се -
бе?»  

23   Он ска зал: «Я — “глас во пи -
ю ще го в пус ты не: “Выровняйте6 
путь Гос по да”, как ска зал про рок 
Исаия”». 

24   А по слан ные бы ли из фа -
ри се ев. 

25   И они спро си ли его: «По че -
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1:16(1) •<J\ (антіå)– замість, в обмін на; подібно; за, 
для, зара ди, через; внаслідок; стосовно; крім. 
1:18(2) :@<@(g<ZH (моногенGєс) — єдинородний, 
єдиносGущний (який має один генGом); див. Рим. 9:7. 
1:18(3) i`8B@H (кGолпос) — лоно; груди; недро, або 
над ра (вну трішній простір); середовище, область. 
1:18(4) ¦>0(X@:"4 (ексєгGеомай) — виявляти, від -

кри вати, по ка зувати, являти*, робити видним, 
пред став ляти; ви кла дати, пояснювати, ука зу вати. 
1:21(5) z/8\"H (Еліåас) – Iлія (івр.: «Бог моя фор -
теця», або «Бог є Господь»); фесві тянин, с.$з. про -
рок і голова громадидворцыів про роць ких. 
1:23(6) gß2b<T (еуфіно)— вирівнювати (робити 
що-небудь рівним, прямим та без заглибин). 

Розділ 1

 
 
 
 
14   Мт1:18– 

23;  Лк 1:30– 
35;Рим1:3–4; 
2Пет 1:16; 1Iн 
1:3; 4:2; 1Тим 
3:16; Гал 4:4; 
Євр 2:11. 

 
15   Мал 3:1; 

Iн 3:32. 
 
 
 
 
 
 
16   Мт13:11; 

Iн 3:35;Еф 1:2
-14; 1:23; Кол  
1:19;2:9, 10. 

 
17   Вих 

19:3–5; Iн  
7:19; Рим 
3:24; 10:4; 
2Кор 3:6; Гал 
3:11–24. 

 
18   Вих 

33:20; Мт 
11:27; Iн 14:9; 
1Iн4:12. 

 
 
 
 
 
19   Iн 5:33. 
 
 
 
 
 
 
20   Лк 3:15; 

Iн 3:28.  
 
21   Пов 

18:15; Мал 
4:5; Лк 1:17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
23  Iс 40:3; 

Мт 3:3;  Мр 
1:3-8; Лк 3:4. 

 
 
 
 
 
 
 
 


