
зався верх нім одя гом, тому що був 
роз дяг не ний, і ки нувся в мо ре. 

8   А інші учні при пливли в чов -
ні, тягнучи сіть із ри бою, тому 
що во ни бу ли непода лі к від бе -
ре га, лік тів із двіс ті. 

9   Коли ж зій шли на зем лю, 
ба чать розкладене тліюче ву -
гілля, і ри бу, що ле жала на ньо -
му, і хліб. 

10   Говоåрить їм Iсус: «При не -
сіть із тієї ри би, яку ви щойно   
піймали». 

11   Пішов Симон Петро та ви -
тяг нув на бе рег сіть, пов ну ве -
ликої риби чис лом сто п’ят де сят 
три; і від та кої кількості сіть не 
прорва лась. 

12   Говоåрить їм Iсус: «Iді ть, їж -
те». I ніхто з учнів не  на ва жи в ся 
запи та ти Його: «Хто Ти?» — зна -
ю чи, що це Гос подь. 

13   Підходить тоді Iсус, і бере 
хліб, і дає їм, і також рибу. 

14   Це вже втретє з’явився Iсус 
Своїм учням, вос кре слий із мер -
твих. 

 
«Ти лю биш Ме не?» 

 
15   Коли ж вони пої ли, Iсус го -

воåрить Си мо ну Пе т ру: «Си моне 
Iо нин, чи лю биш1 ти Мене бі ль/ 
ше цих3?» Він говоåрить Йо му: 
«Так, Гос по ди, Ти знаєш, що я 
люблю2 Те бе!» Він говоåрить йо -
му: «Годуй 4 яг нят Моїх».  

16   Говоåрить йому зно ву, вдру -
ге: «Си моне Iо нин, ти лю биш1 
Ме не?» Він гово åрить Йому: 
«Так, Гос по ди, Ти знаєш, що я 
люблю2 Те бе!» Він говоåрить йо -
му: «Па си5 овець Мо їх». 

17   Го воåрить йому утретє: «Си -
моне Iо нин, ти любиш 2 Ме не?» 
Засмутив ся Петро,  то му що утре -
тє Він сказав йому: “Ти любиш 2 
Ме не?” I сказав він Йому: «Гос -

сал ся верхней одеждой, так как 
был раздет, и бро сил ся в мо ре. 

8   А дру гие уче ни ки при плы ли 
в лод ке, вла ча сеть с ры бой, по -
тому что они бы    ли не да ле ко от 
бе ре га, лок тей око ло двух сот. 

9   Ког да же со шли на зем лю, 
ви дят раз ложенные тлеющие уг -
 ли, и ры бу, ле жащую на них, и 
хлеб. 

10   Го во рит им Ии сус: «При не -
си те из той ры бы, ко то рую вы 
ныне пой  ма ли». 

11   По шёл Симон Пётр и вы та -
щил на бе рег сеть, пол ную боль -
ших рыб чис лом сто пять де сят 
три; и от такого мно же ст ва сеть 
не про р ва лась. 

12   Го во рит им Ии сус: «Иди те, 
ешьте». И ни кто из уче ни ков не 
по смел спро сить Его: «Кто Ты?» — 
зная, что это Гос подь. 

13   Подходит тог да Ии сус, и бе -
рёт хлеб, и да ёт им, и так же ры бу. 

14   Это уже тре тий раз явил ся 
Иисус Сво им уче ни кам, вос кре -
шённый из мёрт вых. 

 
«Ты лю бишь Ме ня?» 

 
15   Когда же они поели, Иисус 

говорит Симону Петру: «Симон 
Ионин, любишь1 ли ты Меня 
больше этих3?» Он говорит Ему: 
«Да, Господи, Ты знаешь, что я 
люблю2 Тебя!» Он говорит ему: 
«Корми4 ягнят Моих». 

16   Говорит ему снова, во вто -
рой раз: «Симон Ионин, ты лю -
бишь1 Меня?» Он говорит Ему: 
«Да, Господи, Ты знаешь, что я 
люблю2 Тебя!» Он говорит ему: 
«Паси5 овец Моих».  

17   Говорит ему в третий раз: 
«Симон Ионин, ты любишь2 Ме -
ня?» Опечалился Пётр, потому 
что в третий раз Он сказал ему: 
“Ты любишь2 Меня?” И сказал он 
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21:15(1), 16(1) •("BVT – любити; від •(VB0 (агMа пє)– 
любов безумовна, ба жання ви щого блага для інших. 
21:15, 16,17(2) n48XT (філMео) – любити, відчувати 
гли боку відданість, прихильність, симпатію до 
кого/, чого/небудь, мати до кого/н. підвищений 
вну  трішній потяг, прив’язаність, дружні почуття. 

21:15(3) J@bJT< (тMутон) – цих (займенник родового від -
 мінку середнього роду, множина; тут: стосовно риб). 
21:15(4) $`FiT (бMоско) — годувати, утримувати 
(забез пе чувати засобами до існування, їжею тощо). 
21:16(5) B@4:"\<T (поймMайно) – пасти; ото чу вати 
піклуван ням, плекати, берегти, охороняти, на пра в ляти. 

Розділ 21

 
 
 
 
 
 
 
 
  
9   Лк 24:42.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11    Мт13:47; 

Лк 5:6. 
 
 
 
 
 
  
12   Iн 6:10; 

Дн 10:41. 
 
 
 
 
 
13   Лк24:30. 
 
 
 
14    Iн 20:19. 
 
 
 
 
 
 
 
  
15    Iс 40:11; 

Дн 20:28; 
1Пет 5:2; 
1Тим 4:6. 

 
 
 
 
 
 
  
16   Мт 2:6; 

10:16; 15:24; 
25:33; 26:31; 
Лк 22:32; Дн 
20:28;  1Пет 
2:25;  Євр 
13:20. 

 
 
 
17   Iн 2:24; 

16:30; 13:38; 
Дн 20:28; 
1Кор16:22. 
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по ди, Ти все знаєш, Ти зна єш, що 
я люблю2 Те бе!» Го воåрить йому 
Iсус: «Го дуй овець Мо їх. 

 
18   Iс тин но, істинно говорю то -

бі: коли ти був мо лодим, ти під -
перізу вав себе сам і ходив, куди 
ти хотів; коли ж поста рієш, про -
стягнеш ру ки свої, і ін ший під -
переåже тебе, і по ве де, куди не хо -
 чеш». 

19   Ска зав же Він це, даючи å 
зро зу міти, я кою смер тю він про -
сла вить Бо га. I, ска завши це, Він 
го воåрить йому: «Iди за Мною». 

 
Улю блений учень і його 

свідчення 
 
20   Петро ж, обер нув шись, ба -

чить, що вслід іде уче нь, яко  го 
любив Iсус і який на вечеåрі при -
хилився до грудей Його, і ска -
зав: «Гос по ди, хто це, хто зра -
дить Те бе?» 

21   Побачивши його, Петро го -
воåрить Iсусу: «Гос по ди, а він що?» 

22   Го ворить йому Iсус: «Якщо 
Я хо чу, щоб він перебував, до ки 
не при йдуå, що тобі до то го? Ти 
йди за Мною!» 

23   Роз нес ло åся тоді це сло во 
між браттями, що учень той не 
помре1. Та не сказав йому Iсус, 
що не пом ре, але: «Якщо Я хо чу, 
щоб він пере бував, до ки не при -
йдуå, що тобі до того?»  

24   Цей уче нь і свідчить про  
це, і на пи сав це, і знаємо, що 
свід чення його іс тинне. 

25   Багато ж і іншого сотвориåв 
Iсус, про що якби на пи сати до -
кладно, ду маю, і сам світ не вмі -
с тив би на пи сан их книг. Амінь. 

 
 
 
 

Ему: «Гос поди, Ты всё зна ешь, Ты 
зна ешь, что я люб лю2 Те бя!» Го -
во рит ему Иисус: «Кор ми овец 
Мо их. 

18   Ис тин но, ис тин но го во рю те -
 бе: ког да ты был мо лод, ты пре -
по я сы вал себя сам и хо дил, куда 
ты хо тел; ког да же соста ришь ся, 
про ст рёшь ру ки свои, и дру гой 
пре по я шет те бя, и по ве дёт, куда 
не хо чешь». 

19   Ска зал же Он это, да вая по -
нять, ка кой смер тью он про сла -
вит Бо га. И, ска зав это, Он го во -
рит ему: «Иди за Мною». 

 
Лю би мый уче ник и его 

свидетельство 
 
20   Пётр же, обер нув шись, ви -

дит иду ще го сле дом уче ни ка, ко -
то ро го лю бил Ии сус и ко то рый  
на веåчере приклонился к гру ди 
Его, и сказал: «Господи, кто это, 
кто пре даст Те бя?» 

21   Уви дев его, Пётр го во рит 
Иисусу: «Господи, а он что?» 

22   Го во рит ему Ии сус: «Ес ли Я 
хо чу, что бы он пре бы вал, по ка 
не при ду, что те бе до то го? Ты 
иди за Мною!» 

23   Раз нес лось тог да это сло во 
меж ду бра тьями, что уче ник    
тот не умрёт1. Но не ска зал ему 
Ии сус, что не ум рёт, но: «Ес ли Я 
хо чу, чтобы он пре бы вал, по ка 
не при ду, что те бе до того?»  

24   Этот уче ник и сви де тель ст -
ву ет об этом, и на пи сал это, и зна-
ем, что сви де тель ст во его истинно. 

25   Мно го же и дру го го со тво -
рил Ии сус, о чём ес ли бы на пи -
сать по дроб но, ду маю, и сам мир 
не вме с тил бы на пи сан ных книг. 
Аминь. 
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21:17(2) n48XT (філMео) – любити (див. Iн.21:15,16(2)). 
21:23(1) •B@2<¯FiT (апофнMеско) – помирати, 
гинути, по ми рати від чиєїсь руки, тобто бути вби -

тим або за судже ним на смерть, страченим ким/не -
будь, зака тованим. 
 

Розділ 21

 
 

 
 
 
 
 
18   Iн 13:36; 

Дн 12:3–4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19   Мт 4:19; 

16:24; Iн13:36; 
21:22; 2Пет  
1:14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20  Iн 13:23; 

20:2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
21     Одк1:7– 

9. 

 
22  Мт16:27; 

Iн 14:3; 1Кор 
4:5; 11:26; 
1Сол  1:10;  
5:23; Одк 
2:25; 3:11; 
22:7. 

  
23   1Кор 

15:51;  1Сол 
4:15–17. 

 
 
 
 
 
24   Iн15:27; 

19:35; 3Iн12; 
Одк 1:2.  

  
25  Ам 7:10; 

Iн20:30; 2Кор 
3:3; Еф1:22,23
. 

 
 
 


