
8   Усі, хто приходив раніше 
Мене, — злодії та розбійники, але 
вівці не послуåхались їх. 

9   Я — Двері: якщо хто увійде 
Мною, буде спасенний, і увійде,  
і вийде, і пасовиåще знайде. 

10   Злодій приходить тільки 
для того, щоб украсти, убити й 
погубити. Я прийшов, щоб вони 
мали життя і мали надзвичайне1. 

11   Я є* Пастир добрий. Пастир 
добрий кладе життя Своє за 
овець. 

12   А наåймит — не пастир, — 
якому вівці не свої, бачить, як 
приходить вовк, і залишає овець, 
і втікає; і вовк хапає овець, і роз -
ганяє  їх. 

13   А наåймит утікає тому, що 
він наåймит, і не дбає про овець. 

 
14   Я є* Пастир добрий, і знаю 

Моїх, і Мої знають Мене. 
15   Як Отець знає Мене, так і   

Я знаю Отця; і життя Моє по -
клад+аю за овець. 

16   У Мене є й інші вівці, які   
не із цьогоå двору; і тих Мені тре -
ба привестиå, і вони почують го -
лос Мій, і буде одна отара, один 
Пастир. 

17   Тому Отець любить Мене, бо 
Я віддаю життя Моє, щоб зно ву 
прийняти його. 

18   Ніхто не відбирає його у Ме -
не, але Я віддаю його Сам. Владу 
маю віддати його, і владу маю 
прийняåти його знову. Цю запо -
відь Я одержав від Отця Мого». 

19   Тоді знову виникла незгода 
між іудеями через ці слова. 

20   I багато хто з них говорив: 
«У Ньому біс, і Він безумствує! 
Що слухаєте Його?» 

21   Iнші говорили: «Це словаR 
не біснуватого. Хіба може біс від -
кривати очі сліпим?» 

 
Самі діла свідчать про Нього 
 
22   Настало ж свято Віднов лен -

ня* в Єрусалимі, і була зима. 

8   Все, кто приходил прежде 
Меня, — воры и разбойники, но 
овцы не послуåшались их. 

9   Я — Дверь: если кто войдёт 
Мною, будет спасён, и войдёт, и 
выйдет, и паåжить найдёт. 

10   Вор приходит только для то -
го, чтобы украсть, убить и по гу -
бить. Я пришёл, чтобы они имели 
жизнь и имели необыкновенную1. 

11   Я есмь* Пастырь добрый. 
Па стырь добрый полагает жизнь 
Свою за овец. 

12   А наёмник — не пастырь, — 
которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет 
овец, и убегает; и волк хватает 
овец, и разгоняет их. 

13   А наёмник убегает потому, 
что он наёмник, и не заботится 
об овцах. 

14   Я есмь* Пастырь добрый, и 
знаю Моих, и Мои знают Меня. 

15   Как Отец знает Меня, так   
и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за  овец. 

16   У Меня есть и другие овцы, 
которые не из этого двора; и тех 
Мне надлежит привести, и они 
услышат голос Мой, и будет од -
но стадо, один Пастырь. 

17   Потому Отец любит Меня, 
ибо Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
снова принять её. 

18   Никто не отнимает её у Ме -
ня, но Я отдаю её Сам. Власть 
имею отдать её, и власть имею 
приåнять её вновь. Эту за поведь 
Я получил от Отца Моего». 

19   Тогда опять произошёл раз -
дор среди иудеев изKза этих слов. 

20   И многие из них говори ли: 
«В Нём бес, и Он безумствует! 
Что слушаете Его?» 

21   Другие говорили: «Это сло -
ваR не бесноватого. Может ли бес 
открывать очи слепым?» 

 
Сами дела свидетельствуют о Нём 

 
22   Настал же праздник Об нов-

ления* в Иерусалиме, и была зима. 
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10:10(1) Bgk4FF`H (перісс+ос) – надзвичайний, прекрасний, особливий, дивовижний, чудовий, необмежений. 

Розділ 10

8   Єр 23:1– 
2;  Мт 9:36. 

 
 
 
9  Чис 27:17; 

Iн 14:6; 
Еф 2:18. 

 
 
10   Пс 22; 

Лк 12:15; Iн  
7:37; 10:28, 
29;17:3;25:26; 
1Кор 12:31,  
13:13; Кол 
3:1–3; 1Сол 
5:23.  

11     Iс 40:11; 
53:4–7;  Єзк  
34:11; 22:25; 
1Пет 2:25. 

 
12    Iс 40:11; 

Зах 11:16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
14   Наум 

1:7; 2Тим1:12; 
2:19.  

15   Мт11:27; 
20:28;Iн7:29; 
15:13; 19:30;  
1Iн 3:16. 

 
16   Вих 

2:12;  40:11; 
42:6;  56:8; 
Єзк 34:23; Iн 
11:52. 

 
 
 
17  Iс 53:10; 

Iн 5:20;  Євр 
2:9. 

 
 
18  Мт26:53;   

Iн 2:19; 5:26; 
6:38; 14:31; 
17:4; Дн2:24; 
Євр10:5. 

 
 
  
19    Iн 7:43. 
 
  
20   Iн 7:20. 
 
 
 
 
21    Вих4:11;   

Пс 145:8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


