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15   Ви суди те по плоåті. Я не 
суд жу нікого. 

16   А якщо Я і суд жу, то суд Мій 
іс ти нний, бо Я не один, а Я і 
Отець, Який по слав  Мене. 

17   I у ва шому ж За ко ні на пи -
сано, що свідчення двох людей 
істин не. 

18   Я Сам свідчу про Себе, і 
свід чить про Мене Отець, Який 
послав Мене». 

19   Тоді вони сказали Йому: 
«Де Твій Отець?» Iсус відповів: 
«Ні Мене ви не знаєте, ні Мого 
Отця. Коли б ви знали Мене, то 
знали б і Мого Отця». 

20   Ці слов4аR вимовив Iсус біля 
скарбниці, коли вчив у Храмі. I 
ніхто не схопив Його, бо ще не 
прийшов час Його. 

 
Iсус відкриває, 

що Він — Початок  
21   I знову ска зав їм Iсус: «Я від -

хо åджу, і будете шукати Мене, і 
помретеå у своєму гріху. Куди Я 
іду, ви не можете прийти». 

22   Говорили тоді іудеї: «Не -
вже Він уб’є Себе, що говоåрить: 
“Куди Я іду, ви не можете при -
йти”?» 

23   I Він сказав їм: «Ви від ниж -
ніх, Я від вишніх. Ви від цьогоå 
світу, Я не від цьогоå світу. 

24   Тому Я сказав вам, що ви 
помретеå в гріхах ваших; бо якщо 
не увіруєте, що Я є1, то помретеå    
у гріхах ваших». 

25   Тоді вони запитали Його: 
«Хто Ти?» I відповів їм Iсус: 
«Той, Хто є Початок2, що й го во -
рюå вам. 

26   У Мене є багато чого ска -
зати про вас і осудити, але Той, 
Хто послав Мене, — Iстинний, і 
що Я чув від Нього, те й говорю å 
світові». 

27   Вони не зрозуміли, що Він 
говорив їм про Отця. 

28   Тому Iсус сказав їм: «Коли 
піднесет4е Сина Людсько го, тоді 

15   Вы суåди те по плоåти. Я не 
сужу ни ко го. 

16   А ес ли Я и су жу, то суд Мой 
ис ти нен, по то му что Я не один,   
а Я и по слав ший Ме ня Отец. 

17   И в ва шем же За ко не на -
писа но, что сви де тель ст во двух 
че ло век ис тин но. 

18   Я Сам сви де тель ст ву ю о Се -
бе, и сви де тель ст ву ет обо Мне 
по слав ший Ме ня Отец». 

19   Тог да они ска за ли Ему: «Где 
Твой Отец?» Ии сус от ве тил: «Ни 
Ме ня вы не зна е те, ни Мо е го От -
ца. Ес ли бы вы зна ли Ме  ня, то 
зна ли бы и Мо е го От ца». 

20   Эти сло ваR произнёс Ии сус 
у со кро вищ ни цы, ког да учил в 
Хра ме. И ни кто не схва тил Его, 
по то му что ещё не пришло время 
Его. 

Ии сус открывает, 
что Он — Начало  

21   И вновь ска зал им Ии сус: «Я 
ухо жу, и буде те ис кать Ме ня, и 
ум рё те в своём гре хе. Куда Я иду, 
вы не мо же те прий ти». 

22   Го во ри ли тог да иудеи: «Не-
уже ли Он убь ёт Се бя, что го во -
рит: “Куда Я иду, вы не мо же те 
прий ти”?» 

23   И Он ска зал им: «Вы от ниж -
них, Я от вы шних. Вы от это го 
ми ра, Я не от это го ми ра. 

24   По тому Я ска зал вам, что 
вы ум рё те в гре хах ва ших; ибо 
если не уве ру е те, что Я есмь1, то 
умрё те в гре хах ва ших». 

25   Тог да они спроси ли Его: 
«Кто Ты?» И ответил им Ии сус: 
«Тот, Кто есть На ча ло2, что и го -
во рю вам. 

26   У Меня есть мно го чего ска-
зать о вас и осудить, но По слав -
ший Ме ня — Ис ти нный, и что Я 
слы шал от Не го, то и го во рю ми L  
ру». 

27   Они не поåня ли, что Он го -
во рил им об От це. 

28   По этому Ии сус ска зал им: 
«Когда вознесёте Сына Челове -

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД IОАННА

8:24(1) ¦(f gÆ:\ (ег4о ейміå) – дослівно: «Я є», (Я Су -
щий*; у церковно-слов’ян. перекладі: «Азъ есмь»). 

8:25(2) •kPZ (арх4є) – початок; першопри чи на, 
пер шо основа; тут: іменник знахідного відмінку. 
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