
50   Iсус відповів йому: «Ти ві -
риш, тому що Я сказав тобі: “Я 
бачив тебе під смоковницею”. 
Побачиш більше цьогоå». 

51   I Він говоåрить йому: «Iстин -
но1, істинно говорю вам: віднині 
побачите небо відкритим і анге -
лів Божих, що підіймаються та 
спускаються до Сина Людського!» 
 

 Перше чудо в Кані галілейській 
 2   А третього дня справляли 

весіл ля* в Кані галілейській, і 
Мати Iсуса була там. 

2   I були запрошені також на ве -
сілля Iсус та учні Його. 

3   I оскільки бракувало вина2, 
говоåрить Мати Iсуса Йому: «Ви -
на не мають вони». 

4   Говоåрить їй Iсус: «А що Мені 
й тобі, жінко? Ще не настав час 
Мій». 

5   Говоåрить Його Мати слугам: 
«Усе, що Він скаже вам, зро -
біть». 

6   Було ж там шість кам’яниåх 
посудин*, що стояли згідно зі 
звичаєм іудейського очи åщення, 
які вміщали кожна дві чи три мі -
ри3. 

7   Говоåрить їм Iсус: «Наповніть 
посудини водою». I вони напов -
нили їх по віåнця. 

8   I Він говоåрить їм: «Тепер за -
черпніть і несі ть до розпоряд -
ника бенкету». I вони понеслиå. 

9   А коли попробував розпо -
ряд  ник бенкету воду, що стала 
ви ном, і не знав, звідки воно (але 
знали слуги, які черпаåли воду), 
кличе розпорядник бен кету на -
речеåного  

10   і говоåрить йому: «Усяка лю -
дина спочатку подає добре ви -
но, а коли нап’ються, тоді гір ше. 
Ти ж зберіг добре вино до ни -
ні». 

50   Ии сус ответил ему: «Ты ве -
ришь, по то му что Я ска зал те бе: 
“Я ви дел те бя под смо ков ни цей”. 
Уви дишь боль ше это го». 

51   И Он говорит ему: «Ис тин -
но1, ис тин но го во рю вам: отныне 
уви ди те не бо от вер стым и ан ге -
лов Бо   жь их, вос хо дя щих и нис -
хо дя щих к Сы ну Че ло ве че с ко му!» 
 
 Пер вое чудо в Ка не га ли лей ской 

 2   А в тре тий день справляли 
сва дь бу* в Кане га ли лей ской, и 
Мать Ии суса бы ла там. 

2   И были званы также на сва -
дьбу Иисус и ученики Его. 

3   И поскольку недоставало ви -
на2, говорит Мать Иисуса Ему: 
«Вина не имеют они». 

4   Го во рит ей Ии сус: «А что Мне 
и те бе, жен щи на? Ещё не настал 
час Мой». 

5   Говорит Его Мать слу гам: 
«Всё, что Он ска жет вам, сде лай -
 те». 

6   Бы ло же там шесть камен -
ных сосуåдов*, сто яв ших согла сно 
обычаю иудей ского очи ще ния, 
вме щав ших каж дый две или три 
ме ры3. 

7   Го во рит им Ии сус: «На пол -
ни те сосуåды во дой». И они на -
пол ни ли их до верха. 

8   И Он говорит им: «Те перь 
по черп ни те и не си те к рас по ря -
ди те лю пи ра». И они понесли. 

9   А ког да от ве дал рас по ря ди -
тель пи ра во ду, став шую ви K 
ном, и не знал, от куда оно (но 
зна ли слу ги, чер пав шие во ду), 
зо вёт рас по ря ди тель пи ра же ни -
ха  

10   и го во рит ему: «Вся кий че -
ло век сначала по да ёт хо ро шее 
ви но, а ког да напьются, тог да по -
хуже. Ты же сбе рёг хо ро шее ви -
но доныне». 
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1:51(1) •:Z< (амNєн) – амінь, істинно, воістину. 
2:3(2) @É<@H (Nойнос) – зброджений вино градний сік; 
варто від різняти від (8gØi@H (глNеукос) – моло до го 

солодкого вина, яке ще не перебродило і не ви кликає 
сп’яніння (Дн. 2:13). 
2:6(3) :gJk0JZH (метрєтNєс) – міра (рідини, біля 38,8 л). 

Розділи 1, 2

50   Iн 5:20. 
 
 
 
 
 
 
51   Бут 

28:12;  Мт 
3:16; 26:64; 
Iн 3:13;  Дн 
1:10; 7:55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 2 
 
1   Iн 1:43; 

19:25. 

 
2   Євр 13:4. 
 
 
 
 
 
 
 
4   Iн 7:6,8,  

30; 8:20; 9:26;  
2Цар 16:10. 

 
 
5   Бут 41:55. 
 
 
 
 
6   Мт 15:2; 

Мр 7:3–4; Лк 
11:39; Iн 3:25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9   Iн 4:46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10   Ог 1:6. 
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11   Такий початок чудесам по -
клав Iсус у Кані галілейській і 
явив славу Свою; і увірували у 
Нього учні Його. 

12   Після цьогоå прийшли в КаK 
пернаåум Він, і Мати Його, і бра-
ти Його, і учні Його і пробулиå 
там декілька днів. 

 
Iсус очищає Храм 

 
13   Наближалася Па с ха іудей -

ська, і пішов Iсус до Єрусалима. 
14   I за став у Храмі тих, що про-

да ють биків1, овець, і гоåлу бів2, і 
мі няльників гроåшей, які там си -
діли. 

15   I, зробивши батіг із моту -
 зок, Він ви гнав усіх із Хра му: і 
овець, і биків, і роз си пав гроші 
мі няль ни ків, і поперевертав сто -
ли. 

16   I сказав тим, що про да вали 
го лу бів: «За бе рі ть це звідси! I    
не робіть Дім Отця Мого до мом 
тор гів лі!» 

17   I згадали учні Його, що на -
пи са но: «Рев ність по До му Тво -
єму з’ї дає Ме не». 

18   То ді у відповідь іудеї ска за -
ли Йому: «Яке знамення по ка -
жеш Ти нам, що так чиниш?» 

19   Iсус сказав їм у відповідь: 
«Зруйнуйте цей Храм — і за три 
дні Я зведуå його!» 

20   Ска за ли тоді іудеї: «Со K   
рок шість років будувався цей 
Храм, а Ти за три дні зведеåш йо -
го?» 

21   Він же го во рив про Хра м 
Сво  го тіла. 

22   Тому коли вос крес Він із 
мертвих, то згадали Його учні, 
що Він го во рив їм це; і по ві ри K 
ли Пи саåнню і сло ву, яке го во K 
рив Iсус. 

23   А коли Він був у Єрусалимі 
на святі Пасхи, то багато увіру -

11   Так по ло жи л Иисус на ча ло 
чуде сам в Ка не га ли лей ской и 
явил сла ву Свою; и уве ро ва ли в 
Не го уче ни ки Его. 

12   По сле это го при шли в Ка -
пер наåум Он, и Ма ть Его, и бра -
тья Его, и уче ни ки Его и про бы -
ли там не сколь ко дней. 

 
Ии сус очи ща ет Храм 

 
13   При бли жа лась Па с ха иудей-

ская, и по шёл Ии сус в Ие руса лим. 
14   И за стал в Хра ме про да ю -

щих быков1, овец, и го лубей2, и 
сидя щих там ме нял де нег. 

 
15   И, сде лав плеть из ве рё K  

вок, Он вы гнал всех из Хра ма:     
и овец, и быков, и рас сы пал 
день ги ме нял, и оп ро ки нул сто -
лы. 

16   И ска зал про да вав шим го -
лу бей: «За бе ри те это от сю да! И 
не де лай те Дом От ца Мо е го до -
мом тор гов ли!» 

17   И вспом ни ли уче ни ки Его, 
что на пи са но: «Рев ность о До ме 
Тво ём сне да ет Ме ня». 

18   Тог да в от ве т иудеи ска за ли 
Ему: «Ка кое зна ме ние по ка жешь 
Ты нам, что так по сту па ешь?» 

19   Ии сус ска зал им в ответ: 
«Разрушь те этот Храм — и в три 
дня Я воз двиг ну его!» 

20   Ска за ли тог да иудеи: «Со -
рок шесть лет стро ил ся этот 
Храм, а Ты в три дня воз двиг-
нешь его?» 

21   Он же говорил о Храме Сво-
его тела. 

22   Поэтому, когда воскрес Он  
из мёртвых, вспомнили Его уче -
ники, что Он говорил им это; и 
поверили Писанию и слову, ко-
торое говорил Иисус. 

23   А когда Он был в Иеруса -
лиме на празднике Пасхи, то мно-
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2:14(1) $@ØH (боNус) – бик; віл (особл.: віл – кастро -
ваний бик, якого використовують як тяглову силу). 
2:14(2) Bgk4FJgkV (перістерNа) – голуб (за Зако ном 

Мойсе євим – чистий птах; є символом ніжності, 
чистоти, вір ності й любові). 
 

Розділ 2

11   Iн 1:14; 
4:54. 

 
 
 

 
12    Мт 4:13; 

12:46; 13:55; 
Iн 4:46. 

 
 
 
 
 
 
 

 
13   Вих 

12:14; Пов 
16:1–6; Iн5:1; 
6:4; 11:55.  

14   Лев 
22:19;  Мал 
3:1; Мт 21:12; 
Мр11:15; Лк 
19:45;  Одк 
11:2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16   Лк 2:49. 
 
 
 
 
 
 
17   Пс 68:10. 
 
 
 
 
18      Мт12:38; 

Iн6:30. 
 
 
 
19   Мт 

26:61; 27:40;  
Лк 24:46; Дн 
6:14; 10:40; 
1Кор15:4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22  Лк 24:8; 

Iн 2:17; 12:16; 
14:26. 

 
 
 
 
 
 
 
 



вало в Iм’я Його, ба чачи чуде са 
Його, які Він твориåв. 

24   Але Сам Iсус не ввіряв Себе 
їм,  бо Він знав усіх; 

25   і  то му не мав потреби, щоб 
хто свідчив про людину, бо Сам 
знав, щоå в людині. 

 
 

 Б$есіда Iсуса з Ни ко ди мом 
 3   Був же чоловік із фарисеїв, 

ім’я його Нико дим, один із пра -
ви телів іудеїв.  

2   Він прийшов до Iсуса вно чі     
і сказав Йому: «Равві, ми зна K 
ємо, що Ти Учи тель, Який при -
йшов від Бога, тому що ніхто не 
мо же тво рити та ких чудес, які 
твоåриш Ти, якщо не буде з ним 
Бог». 

3   Iсус сказав йому у відпо відь: 
«Iстинно, іс тин но говорю тобі: 
якщо хто не наро дить ся згори1, 
не мо же побачити Цар ст ва Бо -
жого». 

4   Говоåрить Йому Ни ко дим: «Як 
мо же людина наро дити ся, бу ду -
чи ста роåю? Не мо же ж вона вдру-
ге увійти в лоно ма те рі сво єї й 
наро дитися?» 

5   Відповів Iсус: «Iс тин но, істин   -
но говорю тобі: якщо хто не 
наро дить ся від во ди і Ду ха, не 
мо же увійти в Цар ст во Бо же. 

6   Народж ене від пло ті є плоть, 
а народжене від Ду ха є дух. 

7   Не дивуйся, що сказав Я то -
бі: потрібно вам народитися зго -
ри. 

8   Ві тер1 віє, де хо че, і шум2 йо -
го чуєш, але не знаєш, звідки 
прихо дить і куди йде. Так буває 
зі всяким, народж еним від Ду -
ха». 

9   Ни ко дим відповів Йому: «Як 
це мо же бути?» 

10   Iсус сказав йому: «Ти учи -
тель Iз раї лів і цьогоå не знаєш? 

11   Iс тин но, істинно говорю то -
бі: Ми го во римо про те, що зна -

гие уве ро ва ли в Имя Его, ви дя 
чуде са Его, ко то рые Он тво рил. 

24   Но Сам Ии сус не вве рял Се -
бя им, по то му что Он знал всех; 

25   и поэ то му не имел нуж ды, 
что бы кто сви де тель ст во вал о че -
ло ве ке, ибо Сам знал, чтоå в чело -
ве ке. 

 
 Беседа Ии суса с Ни ко ди мом 

 3   Был же че ло век из фа ри се ев, 
имя его Ни ко дим, один из пра -
ви телей иудеев. 

2   Он при шёл к Ии сусу но чью 
и ска зал Ему: «Раåв ви, мы зна ем, 
что Ты Учи тель, при шед ший от 
Бо га, так как ни кто не мо жет 
творить та ких чудес, ка кие тво -
ришь Ты, ес ли не будет с ним 
Бог». 

3   Иисус сказал ему в ответ: 
«Ис тин но, ис тин но го во рю те бе: 
ес ли кто не ро дит ся свы ше1, не 
мо жет уви деть Цар ст ва Бо жь -
его». 

4   Го во рит Ему Ни ко дим: «Как 
может че ло век ро дить ся, буду чи 
стар? Не мо жет же он вто рой   
раз вой ти в лоно ма те ри сво ей и 
ро диться?» 

5   От ве тил Ии сус: «Ис тин но, 
ис тин но го во рю те бе: ес ли кто 
не ро дит ся от во ды и Ду ха, не 
мо жет вой ти в Цар ст во Бо жье. 

6   Рождённое от плоåти есть плоть, 
а рождённое от Духа есть дух. 

7   Не удивляйся, что ска зал Я 
тебе: нужно вам родиться свы -
ше. 

8   Ветер1 веет, где хочет, и шум2 
его слышишь, но не зна ешь, от -
куда при хо дит и куда ухо дит. Так 
бывает со вся ким, рож дён ным 
от Ду ха». 

9   Ни ко дим от ветил Ему: «Как 
это мо жет быть?» 

10   Иисус сказал ему: «Ты учи -
тель Из ра и лев и это го не зна ешь? 

11   Ис тин но, истинно говорю 
тебе: Мы го во рим о том, что зна -
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3:8(2) B<gØ:" (пнNеума) – дихання; подув, вітер; дух. 3:8(2) nT<Z (фонNє) — звук, шум, гуркіт, голос. 

Розділи 2, 3

 
 
 
24   Мт 9:14; 

Iн16:30; Одк 
2:23. 

25  1Цар 
16:7;1Хр28:9; 
Мт 9:4;  Iн 
6:64; 16:30; 
Дн 1:24; Одк 
2:23. 

 
 
 
 
 
Розділ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3   Iн 1:13; 

Як1:18; 1Пет 
1:23; 2Кор 
5:17; Гал6:15;  
Еф2:10;Тит  
3:5. 

 
  
4   Мт18:3. 
 
 

 
 
 
 
 
5 Єзк36:25– 

27; Мт 3:11;  
Мр16:16;1Пет 
3:21; Дн2:38; 
Еф 5:26; Тит 
3:5–6. 

 
6   Бут 5:3; 

6:3;  Iн 1:13;  
6:63;  Рим 
8:5–9;  1Кор 
15:50. 

 
 
 
8   Пс134:7; 

Екк11:5; Єзк  
37:9;  1Кор 
2:11; Кол 3:3. 

 
 
 
 
9    Iн6:52,  

60. 
 
10   Пов30:6; 

Пс 50:12; Єзк  
11:19.  

11   Iн 1:18; 
3:32; 7:16; 
8:14. 


