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яку Ти дав Мені, тому що Ти воз-
любив Мене раніше заснування 
світу. 

25   Отче Праведний! I світ Те -
бе не пізнав, але Я Тебе пізнав,      
і вони пізнали, що Ти послав Ме -
не; 

26   і Я відкрив їм Iм’я Твоє і 
відкрию, щоб любов, якою Ти воз -
 любив Мене, в них була б, а Я в 
них...». 

 
 Узяття Iсуса під варту 

 18   Ска завши це, Iсус ви йшов 
з учнями Сво їми за потік Ке д -
рон, де був сад, у який уві йшов 
Він і учні Його. 

2   Знав це ж місце й Iуда, що 
зра див Його, бо Iсус ча с то зби -
ра вся там зі Своїми учнями. 

 
3   Тому, Iуда, одержавши за гін, 

та від пер во священни ків і фари -
сеїв — слу жи åте лів, при хо дить 
туди зі смо лоскипами, і світиль -
ника ми, і збро єю. 

4   Iсус же, знаючи все, що з 
Ним станеться, вийшов і сказав 
їм: «Ко го шукаєте?» 

5   Вони відповіли Йому: «I суса 
На  за рянина». Го воåрить їм Iсус: 
«Я є1». Сто яв же з ни ми й Iуда, 
який зрадив Його. 

6   А коли Він сказав їм: «Я є1», 
вони відступили на зад і впа ли 
на  землю. 

7   То ді Він знову спитав їх: 
«Ко го шукаєте?» Вони ж ска за > 
ли: «Iсуса На за рянина». 

8   Відповів Iсус: «Я сказав вам, 
що Я є1. Тому якщо Мене шу ка -
єте, залиште цих, нехай ідуть». 

9   Щоб було виåконано те сло -
во, яке Він ска зав: «Яких Ти дав 
Мені, Я не  погу бив нікого». 

 
10   То ді Симон Петро, маючи 

меч, ви хопив його, і вда рив ра ба 
пер во священника, і відтяв йому 

Мою, ко то рую Ты дал Мне, по -
то му что Ты воз лю бил Ме ня пре -
жде ос но ва ния ми ра. 

25   От че Пра вед ный! И мир Те -
бя не по знал, но Я Те бя по знал,   
и они по зна ли, что Ты по слал 
Ме ня; 

26   и Я от крыл им Имя Твоё и 
от крою, чтобы лю бовь, ко то рой 
Ты воз    лю бил Ме ня, в них была 
бы, а Я в них...». 

 
Взятие Иисуса под стражу 

 18   Ска зав это, Ии сус вы шел   
с уче ни ка ми Сво и ми за ру чей 
Ке д рон, где был сад, в ко то рый 
во шёл Он и уче ни ки Его. 

2   Знал же это ме с то и Иуда, 
пре даåв ший Его, по то му что Иисус 
часто со би ра лся там со Сво и ми 
уче ни ка ми. 

3   Потому, Иуда, получив от -
ряд, и от пер во свя щен ни ков и 
фа ри се ев — служиåте лей, при хо -
дит туда с фаåке ла ми, и све тиль -
ни ка ми, и ору жи ем. 

4   Ии сус же, зная всё, что с 
Ним про изой дёт, вышел и ска зал 
им: «Ко го ище те?» 

5   Они от ве ти ли Ему: «Ии суса 
На за рянина». Го во рит им Ии сус: 
«Я есмь1». Сто ял же с ними и 
Иуда, предаåвший Его. 

6   А ког да Он ска зал им: «Я 
есмь1», они от сту пи ли на зад и 
па ли на  землю. 

7   Тог да Он сно ва спро сил их: 
«Ко го ище те?» Они же ска за ли: 
«Ии суса На за рянина». 

8   От ве тил Ии сус: «Я ска зал вам, 
что Я есмь1. По это му ес ли Ме ня 
ище те, оставьте этих, пусть идут». 

9   Чтобы было исполнено то 
сло во, ко то рое Он ска зал: «Ко -
то рых Ты дал Мне, Я не по гу бил 
ни ко го». 

10   Тог да Симон Пётр, имея 
меч, вы хва тил его, и уда рил ра ба 
пер во свя щен ни ка, и от сёк ему 

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД IОАННА

18:5, 6, 8(1) ¦(f gÆ:\ (егNо ейміå) – дослівно: «Я є» (Я Сущий*; у церковно-слов’ян. перекладі: «Азъ есмь»). 
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