
15   Говорить Йому жін ка: «Па -
не, дай мені цієї води, щоб я не 
мала спраги і не при хо дила сю-
ди чер паåти». 

16   Го воåрить їй Iсус: «Iди, по -
клич свого чоловіка і при хо дь сю -
 ди». 

17   Жінка ска за ла у відповідь: 
«Не маю я чоловіка». Говоåрить 
їй Iсус: «Правильно ти ска за ла, 
що у тебе немає чоло віка. 

18   Бо у тебе було п’ять чоло -
ві åків, і той, який у тебе зараз, він 
тобі не чоловік. Це ти істин но 
ска за ла». 

19   Говоåрить Йому жі нка: «Па -
не, я бачу, що Ти Про рок! 

20   Батьки на ші по кло ня лися 
на цій горі, а ви говорите, що в 
Єруса ли мі є мі сце, де потрібно 
по кло няти ся». 

21   Го во åрить їй Iсус: «По вір 
Мені, жінко, що наближається 
час, ко ли і не на цій горі, і не в 
Єрусалимі буде те по кло няти ся 
От цеві. 

22   Ви по кло ня є теся Тому, Ко -
го не знаєте1, ми покло ня ємося 
То му, Кого знаємо1, тому що спа -
сі ння — від іуде  їв. 

23   Але наближається час і на -
ста в уже, коли істинні по клон -
ни ки по кло нятимуть ся От цеві в 
Дусі та істи ні; бо і Отець шукає  
та ких, хто по кло няється Йому. 

24   Бог є Дух, і хто по кло ня єть -
ся Йому, в Дусі та іс ти ні повинні 
по кло ня ти ся». 

25   Говоåрить Йому жінка: «Я 
знаю, що гря де Мес ія, Який на -
зи вається Хри с тос; коли Він приå -
йде, то спові стить нам усе». 

26   Го воåрить їй Iсус: «Я є*, Хто 
говоåрить з то бою». 

27   I в цей час прий шли учні 
Його і здивувалися, що Він го во -
рив із жінкою. Проте жоден не 
ска зав: «Що питаєш?» або «Про 
що розмовляєш з нею?» 

15   Го во рит Ему жен щи на: «Гос -
по дин, дай мне этой во ды, что бы 
я не жаж дала и не при ходила 
сю да чеåр пать». 

16   Го во рит ей Ии сус: «Иди, по -
зо ви сво е го му жа и при хо ди сю -
да». 

17   Жен щи на ска за ла в ответ: 
«Нет у меня му жа». Го во рит ей 
Ии сус: «Верно ты ска за ла, что у 
тебя нет мужа. 

18   Ибо у тебя было пять му -
жей, и тот, ко то рый у тебя сей  -
час, он те бе не муж. Это ты истинK      
но ска за ла». 

19   Го во рит Ему жен щи на: «Гос -
по дин, я ви жу, что Ты Про рок! 

20   От цы на ши по кло ня лись на 
этой гореå, а вы го во ри те, что в 
Иер уса ли ме есть ме с то, где нуж -
но по кло нять ся». 

21   Го во рит ей Ии сус: «По верь 
Мне, жен щи на, что при хо дит 
вре мя, ко  гда и не на этой гореå,    
и не в Ие руса ли ме буде те по -
клонять ся От цу. 

22   Вы поклоняетесь Тому, Ко -
го не зна е те1, мы по кло ня ем ся 
Тому, Кого зна ем1, по то му что 
спа се ние — от иуде  ев. 

23   Но при хо дит вре мя и на -
ста ло уже, ког да ис тин ные по -
клон ни ки будут по кло нять ся От -
цу в Ду хе и ис ти не; ибо и Отец 
ищет та ких по кло няющихся Ему.  

24   Бог есть Дух, и по кло ня ю -
щи е ся Ему в Ду хе и ис ти не дол -
ж ны по кло нять ся». 

25   Го во рит Ему жен щи на: «Я 
знаю, что гря дёт Мес сия, на зы -
ва е мый Хри с тос; ког да Он при -
дёт, то воз ве с тит нам всё». 

26   Го во рит ей Ии сус: «Я есмь*, 
Кто говорит с тобой». 

27   И в это вре мя при шли уче -
ни ки Его и уди ви лись, что Он го -
во рил с жен щи ной. Од на ко ни 
один не ска зал: «Что спра ши ва -
ешь?» или «О чём го во ришь с ней?» 
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4:22(1) @É*" (Pойда) – відати, знати, як добре, пра -
виль но; розуміти; бути твердо впевненим, пере ко -

на ним; знати на досвіді, знати, як робити; мати до -
сто вірні відомості про когоK, щоKнебудь. 

Розділ 4

15   Iн 6:34– 
35; 17:2–3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18   Iн 1:48. 
 
 
 
 
 
 
19   Лк 7:16, 

39; 24:19. 
 
20  Бут12:6, 

7; Пов12:5; 
Суд 9:7; 3Цар  
9:3; 2Хр7:12;  
Пс 121:1–9. 

 
 
21    Мал1:11; 

1Тим 2:8. 
 
 
 
 
 

 
22   4Цар 

17:28; Iс 2:3;  
Лк1:69; 24:47;  
Рим3:1; 9:4,5. 

 
 
 
23  Мт18:20;   

Iн17:17; Рим 
12:1–2;  Флп 
3:3;  П.Пісн 
4:9–11. 

 
 

 
24   Iн 6:63; 

Рим12:1; 
2Кор 3:17. 

 
 
25   Пов 

18:15; Iн 1:41; 
4:29. 

 
 
 
  
26   Iс 65:1; 

Дан 9:25; Мт 
26:63;  Мр 
14:61; Iн 9:37. 

 
 
 
 
 
 
 


