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«Ось Ма ти твоя»  

 
25   Сто я ли ж перед хре с том 

Iсуса Ма ти Його, і се с т ра Йо го 
Ма те рі Ма рія Кле о по ва, і Ма рія 
Маг  да ли на. 

26   То ді Iсус, побачивши Ма тір 
і учня, що сто яв поруч, якого Він 
любив, говоåрить Сво їй Ма те рі: 
«Жін ко, ось син твій». 

27   Потім говоåрить уч ню: «Ось 
Ма  ти твоя». I з тієї години взяв   
її учень до се бе. 

28   Після цьогоå Iсус, знаючи, 
що все вже звершиåлося, щоб бу -
ло виåконано Пи саåння, говоå рить: 
«Спрагну!»  

29   Там сто яла посудина, пов на 
оцту1. I воїни, просяåкнувши оåц -
том губ ку та настроми åвши на 
гісоп2, під нес ли її до Його уст. 

30   Коли ж прийняåв Iсус оåцет, 
ска зав: «Звершиåлося3!» I, схи ли -
в ши голо ву, від дав дух. 

 
«Кістка Його не буде поламана» 

 
31   А о скіль ки був день При го -

ту вання*, то іудеї, щоб не зали -
шати тіл на хре с ті в су боту (бо 
ве ли кий був день тієї су боти), 
попро си ли Пі ла та, щоб пе ре би -
ти їм гоміл ки і зняти їх. 

32   Прий шли тоді воїни і, хоча 
у пер шог о і у дру  го го, розп’яåтого 
з Ним, пе ре би ли гоміåлки, 

33   але, пі дій шовши до Iсуса і 
по  бачивши Його вже померлим, 
не пе ре би ли Його гоміåлок, 

34   однак один із во ї нів про -
стромив списом Його бік — і від -
разу ви текла кров і во да. 

35   I той, хто бачив, за сві дчив,  
і істинне його сві дчення, і він знає, 
що іс ти ну го воåрить, щоб ви по -
ві рили. 

36   Бо це сталося, щоб бу ло виå -

 
«Вот Ма ть твоя»  

 
25   Сто я ли же перед кре с том 

Иисуса Ма ть Его, и се с т ра Его 
Ма те ри Ма рия Кле о по ва, и Ма -
рия Маг да ли на. 

26   Тог да Ии сус, уви дев Ма ть и 
уче ни ка, сто яв ше го ря дом, ко то -
ро го Он лю бил, го во рит Сво ей Ма -
те ри: «Жен щи на, вот сын твой». 

27   За тем говорит уче ни ку: «Вот 
Ма ть твоя». И с то го ча са взял   
её уче ник к се бе. 

28   По сле это го Ии сус, зная, 
что всё уже со вер ши лось, чтобы 
было ис пол нено Пи саåние, го во -
рит: «Жаж ду!» 

29   Там сто ял сосу åд, пол ный 
ук суса1. И во и ны, пропитав ук -
сусом губ ку и наткнув на ис соп2, 
под нес ли её к Его ус там. 

30   Ког да же вкусил Ии сус ук -
сус, сказал: «Свер ши лось3!» И, 
скло нив голо ву, пре дал дух. 

 
«Кость Его да не со кру шит ся» 
 
31   А по сколь ку б ыл день При -

готовления*, то иудеи, что бы не 
ос тав лять тел на кре с те в суб бо -
ту (ибо ве ли кий был день той 
суб  бо ты), попро си ли Пи ла та, что-
бы пе ре бить им го ле ни и снять их. 

32   При шли тог да во и ны и, 
хотя у пер во го и у дру го го, рас -
пяåтого с Ним, пе ре би ли го ле ни, 

33   но, по дой дя к Ии сусу и уви -
дев Его уже умеåр шим, не пе ре -
били Его го ле ней, 

34   однако один из во и нов прон -
зил ко пь ём Его бок — и тотчас 
ис тек ла кровь и во да. 

35   И ви дев ший за сви де тель ст -
во вал, и ис тин но его сви де тель -
ство, и он зна ет, что исти ну го -
ворит, что бы вы по ве ри ли. 

36   Ибо это про изо ш ло, что бы 

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД IОАННА

19:29(1) Ð>@H (Jоксос) – винний оцет* (рідина з різ -
ким кис лим сма ком); напій, що містив вин ний оцет, 
змі шаний із жовчю. 
19:29(2) àFFTB@H (іссопос) – гісJоп* (рослина із 
запаш ним листям, яку використовували в обряді очи-

щен ня, а її довге стеб ло – як тростину або палку). 
19:30(3) Jg8XT (телJео) – закінчувати, викJонувати, 
здійсню вати, звJершувати; платJити, сплJачувати, оп -
лJачувати, віддавJати плату у відшкодування чого-
небудь; бути присвJяченим або посвJяченим (Богу). 
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25 Мт 27:55;  

Мр15:40; Лк 
2:35; 23:49; 
24:18. 

 
 
26   Iн 13:23; 

20:2; 21:7,20, 
24. 

 
 
 
 
27  Лк18:28; 

Iн 1:11; 16:32;  
Дн 21:6. 

 
 
28  Пс 21:16. 
 
 
 
 
 
 
29  Пс68:22; 

Мт 27:48; Мр 
15:36;  Лк  
23:36. 

 
 
 
30  Дан 9:26; 

Зах 11:10; Iн  
17:4; Рим10:4;
Гал 3:13;  Євр  
10:5–10. 

 
 
 
 
 
31 Вих12:16; 

34:25;Лев23:7; 
Пов 21:23; 
Мт 27:62;  
Мр 15:42;  
Лк 23:54; 
I.Нав 8:29;  
10:29. 

 
 
 
 
 
 
 
33  Iн 10:18. 
 
 
 
 
34  Бут 4:4; 

Iн 20:25;  Дн 
20:28; 1Iн5:6; 
Тит 3:5;  Євр 
10:18. 

 
35  Iн 21:24; 

20:31;  1Iн 5:6. 
 
36  Вих 

12:46;  Чис 
9:12;Пс33:21. 


