
 
Віт ання до ви бран их 

 
1   Iуда, раб I суса Хри с та, брат 

Якова, — ос вяче ним у Бо гові 
Отцеві і збереженим в I сусі Хри -
с ті, — по кликан им: 

2   ми лість вам, і мир, і лю бов 
не хай прим но жують ся! 

 
Суд Божий над лжеслужи åтелями 

 
3   Улюб лені, докладаючи все 

стараåння пи сати вам про спіль не 
спа сіння, я визнав за потріб не 
на пи сати вам, закликаючи1 бо -
ротися за ві ру, од ного разу пере -
дану свя тим. 

4   Бо вкра лися деякі лю ди, які 
зда åвна приз на чені на це осу -
джен ня, не че с ти ві, які пере тво -
рю ю ть бла го дать Бо га на шо го    
в похітливість2 і відкидають Єди -
но го Вла ди ку — Бо га і Гос по да 
на шого I суса Хри с та. 

5   Я хо чу нагадати вам, хто 
зна є це, що Гос подь,  одного ра зу 
визволи вши на род із зем лі єги -
пет ської, по тім тих, хто не ві ру -
вав, по гу бив; 

6   і ан ге лів, які не зберегли сво -
єї гідності3, але залишили свою 
осе лю4, на суд ве ли ко го Дня у 
кай даåнах віч них під по кровом5 
збе рігає. 

7   Як Со дом і Го мор ра та нав -
ко лишні міста, які по діб но до 
них чи нили розпусту й хо дили 

 
При вет ст вие к из бран ным 

 
1   Иуда, раб Ии суса Хри с та, брат 

Иа ко ва, — ос вя щён ным в Бо ге 
От це и со хра нён ным в Иисусе Хри -
с те, — призван ным: 

2   ми лость вам, и мир, и лю -
бовь да ум но жат ся! 

 
Суд Бо жий над лжеслужиåте ля ми 

 
3   Воз люб лен ные, при ла гая всё 

усер дие пи сать вам об об щем спа -
се нии, я счёл не об хо ди мым на -
пи сать вам, призывая1 бо ро ться 
за ве ру, од наж ды пере дан ную 
свя тым. 

4   Ибо вкра лись не ко то рые лю -
ди, из дав на пред наз на чен ные к 
это   му осуж де нию, не че с ти вые, 
пре  вра ща ю щие бла го дать Бо га 
на ше го в похотливость2 и от вер га-
ю щие Еди но го Вла ды ку — Бо га и 
Гос по да на ше го Ии суса Хри с та. 

5   Я хо чу на пом нить вам, знаю  -
щим это, что Гос подь, од на жды 
из ба вив на род из зем ли еги пет -
ской, по том неве ро вав ших по гу -
бил; 

6   и ан ге лов, не со хра нив ших 
сво е го до сто ин ст ва3, но по ки ну в -
ших свою оби тель4, на суд ве ли -
ко го Дня в узах веч ных под по -
кро вом5 хра нит. 

7   Как Со дом и Го мор ра и ок -
ре ст ные го ро да, по доб но им блу -
до дей ст во вав шие и хо див шие за 
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3(1) B"k"i"8XT (паракалEео) – закликати, при зи -
ва ти, пере конувати, заохочувати, наставляти, пере -
стерігати, умов ля ти, по вчати порадами; наполег ли -
во просити, благати; підбадьо рювати. 
4(1) •FX8(g4" (асEелгейа) – непристойність, похіт-
ливість, похіть, хтивість, розпутство, розпуста, роз-
бещенність, нечистота, аморальність. 
6(2) •kPZ (архEє) – тут: гідність (сукупність рис, які 

харак те ри зують позитивні моральні якості), до сто -
їн ст во, чеснота; звання, чин, зна че ння; цін   ність, до -
б рот ність, сту пінь придат но с ті; ха рактерна пози -
тивна які сть якоїGнебудь людини. 
6(3) @Æi0JZk4@< (ойкєтEєріон) – оселя, дім, житло, 
помеш кан ня; притулок; громада, приміщення з 
безпе рер вною службою молитвами. 
6(4) .̀ n@H (дзEофос) – морок підземного царства; покров. 

1   Мт 13:55; 
Iн 17:11;  Дн 
1:13; Рим 1:7. 

 
 
  
2   1Пет 1:2. 
 
 
 
 
 
 
 
3   Бут 12:1– 

3;  1Iн 2:24;  
Флп 1:27;  
2Тим 1:13. 

 
 
 
 
 
 
4   Як 1:13; 

2Пет 2:1–3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5   Вих12:51;  

Чис 14:35;  
1Кор 10:5;  
Євр 3:16. 

 
 
 
 
6   Бут 6:2; 

Iс2:10;Iн8:44;  
Одк19:11. 

 
 
  
 
 
7   Бут19:24; 

Пов 29:23; 
Мт 25:41;  
2Пет 2:6.  
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за іншою плоттю, поставлені як 
приклад, підпавши під покаран -
ня вогнем вічним, 

8   так само й ці мрі åйники плоть 
оскверняють, на чаль ст во неåхту -
ють і вла ди1 ху лять. 

9   Ар хан гел Ми хаїл, коли спе -
ре чався з дия во лом, розмірко ву -
ю чи про Мой сеєве тіло, не на -
важив ся ви  сло вити докіåр ли вого 
суду, але ска зав: «Нехай докоå -
рить2 тобі Господь!» 

10   А ці лихословлять те, чого 
воістину не знають; а те, що 
природно, знають, і в тому, як 
нерозумні тварини, розтлівають3 
себе. 

11   Го ре їм, бо вони пі ш ли до -
ро гою Ка ї на, і піддалиåся о ма ні 
мзди4 Ва ла а мової, і за гину ли у 
бун  ті Ко рея. 

12   Це під вод ні ске лі на ва ших 
вечеåрях любові: трапезуåючи5 з 
ва  ми, без о åстра ху уту åч ню ють 
себе; це без вод ні хмари, яких 
всю ди но сять вітриå; осінні де -
реåва безплід ні, дві чі по меåр лі, ви -
ко ре нені; 

13   люті хвилі мор ські, що пі -
ня ться сво їм со ромом; зірки å 
блука ю чі, яким мо åрок теåмряви 
приготований на ві к. 

14   Про них же про ро ку вав і 
Єнох, сьомий від Ада ма*, гово -
рячи: «Ось, гряде Гос подь із мі -
ріа да ми6 свя  тих Сво їх — 

15   учини åти суд над усі ма й 
викрити всіх нечестивих серед 
них у всіх порочних ділах, які 
вони безбожно зробили, та за   
всі грубощі, які промовили на 
Нього безбожні грішні». 

16   Це ре åмствуючі, незадово -
лені сво єю долею, які чинять за 
своїми похотями; ус та їхні про -
мов ляють пишномовне7, вия вля-

плотью иной, поставлены в при -
мер, подвергшись наказанию ог -
нём вечным, 

8   точ но так  же и эти меч та те -
ли плоть оск вер ня ют, на чаль ст -
во от вер га ют и вла с ти1 ху лят. 

9   Архан гел Ми ха ил, ког да спо-
рил с дья во лом,  рассуждая о 
Мои сее вом те ле, не смел про из -
не с ти уко риз нен но го суда, но 
ска зал: «Да укорит2 те бя Гос -
подь!» 

10   А эти зло сло вят то, че го по -
истине не зна ют; а то, что ес те -
ствен но, зна ют, и в том, как не -
разумные жи вот ные, растле ва -
ют3 се бя. 

11   Го ре им, по то му что они по -
ш ли пу тём Ка и на, и пре да åлись 
оболь щению мзды4 Ва ла ама, и 
по гиб  ли в бун те Ко рея. 

12   Это под вод ные ска лы на ва -
ших веåче рях люб ви: трапез ни -
чая5 с ва ми, без стра ха утуч ня ют 
се бя; это без вод ные об ла ка, вет -
раåми повсюду но си мые; осен ние 
де ре вья бесплод ные, дваж ды умеåр   -
шие, ис ко ре нён ные; 

13   сви ре пые вол ны мор ские, 
пе ня щи е ся сво им по зо ром; звё з -
ды блуж да ю щие, ко то рым мрак 
тьмы приготовлен наве к. 

14   О них же про ро че ст во вал и 
Енох, седь мой от Ада ма*, го во -
ря: «Вот, гря дёт Гос подь с ми ри -
а да ми6 свя тых Сво их — 

15   cовершить суд над все ми и 
об ли чить всех не че с ти вых сре ди 
них во всех по роч ных де лах, ко -
то рые они без бож но с де ла ли, и за 
все дер зо с ти, ко то рые про из нес  ли 
на Не го без бож ные гре ш ные». 

16   Это ро åпщущие, не до воль -
ные сво ей судь бой, по сту па ю -
щие по сво им поåхотям; ус та их 
про из но сят вы со ко пар ное7, ока -
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8(1) *`>" (дEокса) – слава, честь, велич; достоїнство, 
зван  ня, сан, титул; вищі влади. 
9(2) g¦B4J4:VT (епітімEао) – гудити, докоряти: дорі -
кати, за суджувати, зви  ну ва чува  ти, ста вити у про -
вину; при значати покарання; забороняти. 
10(3) ng2\kT (фетіåро) – губити, знищувати, вини -
щу вати, спустошувати, розоряти; розтлівати; псу ва ти. 
11(4) :4F2`H (містEос) – плата, нагорода, винаго ро -

да, мзда, платня; відплата, покарання.  
12(5) FL<gLTPX@:"4 (сюневохEеомай) – трапе зу ва -
ти; причаща тися; разом бенкетувати. 
14(6) :Lk4VH (міріEас) – міріади, незліченна кіль -
кість; силаGсилен  на; сонм, тьмаGтьмуща; пол чи ще. 
16(7) ßBXk@(i@H (хюпEеронкос) – пишномовний, 
ви сокомовний, красномовний; витіюватий, бар ви -
стий. 

 
 
 
  
8   Вих22:28; 

2Пет 2:10. 
 
 
 
9   Дан 12:1; 

Зах 3:2; 2Пет 
2:11;Одк2:9– 
10,13,24. 

 
 
 
 
 
 
10   2Пет 

2:12. 
 
 
 
 
 
 
11   Бут 4:3– 

8; Чис 16:1–3; 
22:16;  31:16; 
2Пет 2:15; 
1Iн3:12;2Ти
м  3:1–8;  
Євр 
11:4;Одк2:14. 

 
 
12   Мт 7:19; 

2Пет 2:13,17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13   Iс 57:20; 

2Пет 2:13;  
Iуд 6;  Флп 
3:19. 

 

 
14   Бут 5:18; 

Пов 32:2; Мт 
25:31;  Дн 
1:9;   Одк 
1:7–8. 

  
15   1Цар2:3; 

Мт 12:36;   
Одк 20:12;  
22:12. 

 
 
 
 
 
 
16   Пр28:21; 

Як 2:1,9; 
2Пет 2:18. 



ючи упередженість за ради ко -
ристі. 

 
Застереження та настанови 
 
17   Ви ж, улюблені, пам’ятайте 

словаR, раніше сказані апостола -
ми Господа нашого Iсуса Хрис-
та; 

18   вони говорили вам, що ос -
таннього часу будуть насмі åш -
ники, які чинять за своїми нече -
стивими похотями. 

19   Це ті, що відокремлюють 
себе, — люди душевні, які не 
мають Духа. 

20   Ви ж, улюб лені, зводьте се -
бе на святій вірі вашій, моåлячись 
у Дусі Святому, 

21   бережіть себе в любові Бо -
жій, чекаючи милості Господа 
нашого Iсуса Христа для життя 
вічного. 

22   А до тих, які всеGтаки вагаå-
ються, будьте милостиві, 

23   інших же страхом спасай -
те, вихоплюючи із полум’я, ги -
дуå ючи навіть одягом, що осквеåр -
нений плоттю. 

24   А Тому, Хто може зберегти 
вас від падіння і поставити не -
порочними перед славою Своєю 
в радості, 

25   Єдиному1 премудрому Бо -
гові, Спасителю нашому через 
Iсуса Христа, Господа нашого, — 
слава і велич*, сила2 і влада нині 
та на всі вікиå! Амінь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зы вая ли це при я тие ра ди ко ры с -
ти. 

 
Предостережения и наставления 

 
17   Вы же, воз люб лен ные, пом -

ни те сло ваR, преж де ска зан ные 
апо с то ла ми Гос по да на ше го Иису -
са Хри с та; 

18   они го во ри ли вам, что в по -
след нее вре мя будут на смеш ни -
ки, по сту па ю щие по сво им не че -
с ти вым поåхотям. 

19   Это те, ко то рые отделя ют 
себя, — лю ди ду шев ные, не име -
ю щие Ду ха. 

20   Вы же, воз люб лен ные, воз -
во ди åте се бя на свя той ве ре ва -
шей, мо лясь в Ду хе Свя том, 

21   хра ни те се бя в люб ви Бо -
жьей, ожи дая ми ло с ти Гос по да 
на ше го Ии суса Хри с та для жиз -
ни веч ной. 

22   А к тем, которые всё же сом -
не ваются, будьте милости вы, 

23   дру гих же стра хом спа сай -
те, вы   хва ты вая из ог ня, гну ша -
ясь да же одеждой, оск вер нён ной 
пло тью. 

24   А Тому, Кто может со хра -
нить вас от падения и по ста вить 
не по роч ны ми пред сла вой Сво -
ей в ра до с ти, 

25   Единому1 пре муд ро му Бо гу, 
Спа си те лю на ше му через Иисуса 
Христа, Господа нашего, — слава 
и ве ли чие, сила2 и власть ны не, 
и во все ве ка! Аминь. 
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25(1) :`<@H (мEонос) – єдиний (такий, крім якого 
немає ні кого й нічого іншого), одинGєдиний, один. 

25(2) ikVJ@H (крEатос) – сила, влада, могутність, дер -
жа  ва*, всевладдя; панування, міцність, надій ність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
17  1 Пет 1:25; 

2Пет 3:2. 
 
 
 

 
18  Дн20:29; 

2Пет 3:3; 
1Тим 4:1; 
2Тим 3:1; 4:3. 

 
 
19   Як 3:15; 

Рим 8:8–9; 
16:17. 

 
 
20   Рим 

8:26; Еф6:18;   
Кол 1:23;  2:7;   
1Сол 5:11;  
Одк 22:11.  

21   2Пет  
3:12;Тит2:13; 
Євр9:28; 
Одк 2:7, 10. 

 
22   2Тим 

2:25. 

 
23  Ам 4:11; 

Зах 3:2–5;  
Рим 11:14;   
1Кор 3:15;   
Одк 3:4. 

 
24   2Пет 

3:14; Еф3:20;   
Кол 1:22;  
1Сол 5:23. 

 

 
25   2Тим 

3:18. 
 
 
 
 
 


