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Євангелия по Св. Матеéєві.

Голова І.

К" родовбду

Исуса Христá,

cйна Давидового,

cйна Авраамового:

2 Авраам появив

Исака; а Исак поя

вив Якова; а Яков

появив Юду та бра

тів іогó:

3 а Юда появив

Фареса та Зару від

6амари; а Фарес

появив Єcрбма; а

Єербм появйвАрáма;

4 а Арáм появив

Аминадава; аАмина

, дів появив Насбна;
а Насóн появив Сал

мóна;

5 а Салмóн появив

Воóза від Рахави: а

Воóз появив 0вйда

від Руeи;, а 0вид

появив Єсея;

6 а Єсей появив

Давида царя; а Да

вид царь появив Са

ломóна від Урієвоі;

7 a Саломóн поя

вив Ровоáма; а Ро

воáм появив Авйю:

а Авйя появйв Асу;

8 а Аса появйв Іо

сафата; а Іосафат

появйв Іорáмав а Іо
рáм появйв Озйю;

9 а Озйя появйв

Іоаeама; а Іоаeáм

появйвАхаза; аАхás

появйв Єзекйю;

10 а Єзекйя появйв

Манасйю; а Мана

cйя появйв Амóна; а

Амóн появйв Іocйю;

11 a Іocйя появйв

Єхонйю та братів

іогó, під час пересе

лення у Вавилóн;

12 а після того, як

переселено іх у Ва

3
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Євангелин

вилóн, 6хонйя поя

вйв Салатиіла, а Са

латиіл появйв Зо

ровавеля;

13 а Зоровавель

появйв Авиюда; а

Авикод появйв Єли

якйма; а Єлиякйм

появйв Азбра;

14 а Азбр появйв

Садбка; а Садбк поя

вйв Аxйма; а Ахим

появйв Єлиюда;

15 а 6лиюд поя

вйв 6лиазара; а 6

лиазар появйв Мат

еана; а Матеáн поя

вйв Якова;

16 а Яков появйв

Ібсифа чоловіка Ма

риіного, що від неі

родйвcь Исус, на

прізвище Христóс.

17 То всіх рóдів

од Авраама до Да

вйда чотирнадцять

рбдів; и відДавйда

до переселення у

Вавилбн чотирнад

цять рбдів; и від

переселення у Вави

лóн до Христа чо

тирнадцять рóдів.

18 Різдвб ж Исуса

Христа сталося так.

Скбро іогó матір

Марйю заручено Іб

сифові, перш ніж

вонй зійшлйся, по

стережено, що вона

завагоніла від Свя

тбго Духа.

19 lóсиф же чо

ловік ii, будучи пра

ведний, и не хотячй

ославити ії, хотів

був потай відпустй
ТИ ll.

20 Та як він про

се думав, аж ось

явйвcь іому вві сні

ангел Госпбдень ,

глагблючи: ІбсиФе,

cйну Давйдів , не

бійся взяти до себе

Марйю жінку твою:

бо що в iй зaчaлбсь,

те від Святбго Духа.

21 И вpбдить вона

cйна, и даcй iому

им'я Исус: бо він

спасé людей своіх

од гріхів іх.

22 Усе ж се ста

лося, щоб справдй
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по Св. Матеéєві.
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лось, що промбвив

Госпбдь через про

рбка, глагблючи:

23 0сь діва зава

гоніє, и вpóдить cй:

на, и дадуть пому

имй Ємануіл, що пе

рекладом єсть: З

нами Бог.

24 Прокйнувшись

тоді ІбсиФ од сна,

зробйв так, як ан

гел Госпбдень по

велiв iому, и взяв

до себе жінку свою:

25 и не знав іі, аж

пбки вона вродйла

cйна свогб первб

рідня; и дав іому

имй Исус.

Голова ІІ.

к же народйвсь

Исус у Виеливмі

Юдейському за ца

pй Ирода, прийшлй

мудрці зі схóду в

Єрусалйм,

2 говóрячи: Де на

рождений царь Жи

дівський? бачили бо

ми збрю іогó на

схбді, и прийшлй по

клонйтись iому.

3 Почувши ж царь

Ирод, стрівбжився, и

ввесь Єрусалйм из

НИМ.

4. И, зібравши всіх

архієреiв и письмбн

ників людськйх, до

пйтувався в них, де

Христу родйтися,

5 Вонй ж казали

iому: У Виелиéмі

Юд6:іському: бо ось

як написано в про

рбка: /

6 И ти, Виелиєме,

земле Юдина, нічйм

не гірша єcй між

князями Юдиними:

бо з тебе прййде

гетьман, що стар

шинуватиме над на

рбдом моім Израілем.

7 Заклйкавши тоді

Ирод тайкома мудр

ців, пйльно в них

випйтував, якóго ча

су показалась зорй.

8 И послав іх у

Виелиéм, и рече:

Идіть та роспитай

тесь пйльно про те

О



Євангелия
tр

ч,

хлопятко; а як знай

дете, принесіть міні

звістку, щоб и міні

нійтй поклонйтись

iому.

9 Вонй ж, вйслу—

хавши царя,вийшли:

колй сe зоря, що

бачили на сході, идé

ноперед них, пбки

прийшла та й стала

зверху, де булб хло
пятко.

10 Побачивши ж

вонй збрю, зраділи

вельми велйкою ра—

достю.

11 И, ввійш бвши

в госпбду, знайшли

хлопатко з Марйєю

матірью іогó, и при

павши поклонйлись

iому: и, відкрйвши

скарбй своі, підне

елй іому дари: зб

лото, ладан и мйро.

12 И, бувши осте

реженівві сніне вер

татись до Ирода,

пійшлй в свою зем

лю йншим шляхбм.

13 Як же вонй вий

шли, ось ангел Го

спбдень являється

Іоси»oвi увicнi, гла
гблючи:Устань,візь

мй хлопятко и ма—

тір іогб, та втікай в

Єгипет, и перебудь

там, пбки сповішу

тебе: бо Ирод шу—

катиме хлопятка ,

щоб убйти іогб.

14 Він же, вставши,

взяв хлопятко и ма

тір іогб в ночі, та

й пійшóв у 6гипет.

15 й їві, її т8м

аж до смерти Иро

довоі: щоб справ

дйлось, що сказав

Господьчерезпрорб

ка, глагблючи: Из

Єгипту поклйкав я

cйна могб.

16 Бачивши тоді

Йрод , що мудрці

насміялись иЗ 10Го,

розлютувався вель
ми, та и послав по -

вбивати всіх дітей у

Виелиéмі и у всіх

грянйцях. іогб, Од

двох років и менше,

по тому часу, що



іно Св. Міатвеєві.

:

він пйльно довіду

вався в мудрців.

17 Тоді справдй

лось, що промбвив

Єремйя прорбк, гла

гóлючи:

18 Чутнó булó в

Рамі голос, лемент,

и плач, и тяжке на

ріканне: Рaxйля шла

кала по дітях своіх.

и не давала розва

жати себе,що іх не—

ма вже. -

19 Як же вмер И

Род, ось являється

ангел Госнбдень уві

сні Ібсифу в Єгйпті,

20 глагóлючи: У.

стань , та візьмй

хлопйтко и матір

іогб, та йдй в зем

лю Израілеву: бо ті

померли, що шука

ли душй хлопитка.

21 И встав він, и

взяв хлопятко и ма

тір іогó, та й пій

нбв у землю Из

рáілеву.

22 Та, почувши, що

Архелай царює в

Юдéі замість батька

свого Ирода , по

бойвcь ийтй тудй;

а, бувши остереже

ний уві сні, звернув

у стóрони Гали

лейські:

23 и, прийшбвши,

жив у гброді, що

прбзвано Назарет:

щоб справдилось

сказане в прорбків:

Що зватиметься На

зореєм.

Голова ІІІ.

огó часу прийшов

Іоан Христйтель,

проповідуючи в пу

стйні Юдейській,

2 и гла блючи: По

кайтесь: наближй

лось бо царство не

бесне.

3 Се ж бо той, про

кбго казав прорбк

Исая, глагóлючи: Гó

лос поклйкуючого

в пустйні: Приго

тóвте дербгу Го

спбдню, правйми ро

біть стежкй іогб.

1 Сам же. Іоан мав



ЄвангЄ.ЛИЯ

одежу свою з вер

блюжого вблосу, и

шкурянйй пбяс на
поясниці свoiи; а

ідбю іогб була са

рана та дйкий мед.

5 Тоді вихóдили до

ібго Єрусалйм, и вся

Юдея, и вся окбли

ця Іорданьска,

6 и христйлись в

Іордані від ібго.

7. Та, бачивши він,

що багато Фарисéів

и Садукéів прихб

дило до хрищення

іог6, рече до них:

Кóдло гадюче, хто

остеріг вас, щоб у

тікали від настига

ючого гніва?

8 Принесіть же

бвощ достóйний по

кайння;

9 и не думайте ка
зати в серці своєму:

В нас батько Авра

ам: бо я вам кажу,

що Бог змбже з сегб

каміння підняти ді

тей Авраамові.

10 Вже ж и сокйра

коло кбреня дерева

лежйть: тим кóжне

дерево, що не дає

дбброго бвощу, зру

бують, та й кйдають

ув огонь.

11 Я оцé хрищу

вас водбю на пока

яннє; а той, що йде

замнбю, потужніщий

од мене; недостбєн

я іому и обувя но

cйти: він вас хри

стйтиме Духом Свя

тйм та огнем.

12 У руці в ібго

лопата, и перечй

стить він тік свій,

И збере пшенйцю

свою в клуню, а по

лóву спалить огнем

невгасймим.

13 Прихóдить тоді

Исус из Галилéі на

Іордань до Іоана,

охристйтисьвідібго.

14 Та Іоан не до

пускав іогб говб

рячи: Міні самóму

треба в тебе хри

стйтись, а ти прий

шóв до мене?

15 Відказуючи iому

Мсус, рече до ібго:

8



по Св. Матеéєві.

*

Допустй тепер: бо

так годйться намчи

нйти всяку правду.
Тоді допустйв іогó.

16 И охристйвшись

Исус, вййшов зараз

из водй; и ось від
чинйлось іому небо,

и побачив він Духа

Ббжого, що спу

стйвcь як гблуб, и

злйнув на ібго.

17 11 ось гблос из

неба, глагблючи: Се

мій Син любий, що

я вподббав іогб.

Голова IV.

Т повів Исуса

дух у пустйню

на спокусу дий—

вольску.

2 И пóстив він

сброк днів и cброк

нбчей, пбтім заба

жав істи.

3 И прийшóвши

спокусник до ібго,

каже: Колй ти Син

Бóжий, звелй сим

камінням зробйтись

хлібом.

4 Він же озвав

шись речé: Пйсано:

Не самим хлібом жй

тиме чоловік, а кбж

ним слбвом, що ви

хóдить из устБбжих.

5 Тоді диявол бере

іогó у святий гброд,

и ставить іогó на

церкбвнім крилі,

6 и каже до іогб:

Колй ти Син Ббжий,

кйнься вниз : пйсано

бо: Що накаже про

тебе ангелам своім,

и на руках понесуть

тебе, щоб не вда

ривсь часом об ка
МіНІ, НОГОКО ТВ06К0.

7 Речé iому Исус:

Писано знов: Не

спокушуй Гóспода

Ббга твогб.

8. Знов бере іог6
диявол на гбру ви

соченну, и показує
пому всі царства на

світі и славу іх;

9 и каже до ібго:

Оце все дам тобі,

колй припавши по

клóнисся міні.

10 Речé тоді іому

9



Євангелия

Исус: Геть від мене,

Сатанб! пйeано бо:

Гóсподу Ббгу тво6

му кланятимесся, и

іому одному служй
ТІ1МеШ. м

11 Зоставив тоді

іогó диявол, и ось

ангели приступйли

и служйли іому.

12 Як же почув

Иеус, що Іоана вй
дано, то перейшов

у Галилéю:

13 и, покйнувши

Назарет, пійшóв и

пробував у Капер

наумі, що при мóрю,

у грянйцях Завулбна

та НеФеалйма:

14 щоб справдй

лось слбво Исáі

прорбка, глагблю

ч01'0 :

15 Земля Завулбн

и земля НеФеалйм,

на морськóму шляху,

за Іорданню , Гали

лея поганьска;

. 16 люде сидячі в

темряві побачили

світ велйкий, и тим,

що сидять у краіні

и тіні смертній, зас

сяв світ.

17 З того часу по

чав Исуе пропові—

дувати и глагблати:

Покайтесь, наблйжи

лось бо царство

небесне.

18И йдучи Исус по

над мбрем Галилей

ським , побачив двбх

братів, Сймона зва

ного Петрóм, та Ан

дрея брата іогó, що

закидали невід у мó

pe: булй бо рибалки.

19 И рече до них:

Идіть за мнбю, то

зроблю вас ловцями

людськйми.
r • -

20 Вонй ж зараз,

покйнувши неводй

своі, пійшлй слідбм

За НИМ.

21 и, йдучи звід

тіля, шооачив ин

ших двох братів,

Якова Зеведеєвого

та Іоана брата іогó,

у чбвні з Зеведеєм

батьком іх, як на

лагоджували неводй

своі: и покликав іх.

10



по Св. Матеóєві. ,

22 Вонй ж зараз

покйнувши чбвен и

батька свогó, пій

шлй слідбм за ним.

23 и ходив Исус
по всій Галилéі,

навчаючи по шкблах

ix, и проповідуючи

євангелию царства,

та сцiляючи всякий

недуг и всякі ббле

сті поміж людьмй.

24 И розійшлась

чутка проібгопо всій

Сйрщині; и привб
джено до ібго всіх

недужніх, що бо

ліли всякими бóле

іцами та муками, и

біснуватих, и місяч

ників, и розслабле

них; и сцiляв іх.

25 И йшлó за ним

пребагато нар6ду

з Галилéі, и з Десн

тиграду, и з tipyr

салйму, и з Юд6і,

и зза Іордані.

Голова V.

обачивши ж на

рбд, зійшбв на
П

гбру, и, як сів, при

ступили до щого уче

никй іогó;

2 и відкрйв він у
ста свої , и навчав

іх, глагблючи:

3 Блаженні вбóгі

духом: бо іх цар

ство небесне.

4 Блаженні сумні:

бо такі втішяться.

5 Блаженні тйxi: бо

такі осягнуть землю

6 Блаженні що

алкають и жадають

правди: бо такі на

cйтяться.

7 Блаженні мило

стйві: бо такі бу

дуть помйлувані.

8 Блаженні чисті

серцем: бо такі по

бáчять Ббга.

9 Блаженні ми

ротвбрці: бо такі

синáмн Ббжими зва

тимуться.

10 Блаженні, кого

гбнять за правду: б6

іх царство небесне.

11 Блаженні ви,

колй вас безчести

(тимуть, та гонйти

11



Євангелия

муть, та казатимуть

на вас усяке лихе

слóво не по правді,

ради мене.

12 Радуйтесь и ве

селітесь: бо велйка

нагорбда ваша на

небі: так бо гонйли

й прорбків, що бу
вали перше вас.

13 Ви сіль землі:

колй ж сіль утеряє

cйлу, то чим солй

ти? Ні на що не го

дйться тоді вона,

тількі щоб вйкинути

геть, и щоб топтали

і люде.

14 Ви світло сві

ту. Не мóже гóрод

сховатися, стбячи

на горі;

15 и, засвітйвши

свічку, не ставлять

під посудину, а на

свічнику; то й сві

тить вона всім, хто

в хаті.

16 так нехай сяє

світло ваше перед

людьмй, щоб вонй

бачили ваші дббрі

діла, ци прославляли

0тцй вашого, що

на небі. -

17 не думайте, що

я прийшов знівечити

закбн абб прорбків:

не прийшбв я зніве

чити, а сповнйти.

18 Истино бо гла

гблю вам: Дбки пе

рейде небо й земля,

одна ібта, абб од—

на тйтла не перейде

8 закбну, аж пбки

ВСе СТаНеТЬСЯ.

19 Тим, хто поламле

одну найменшу з сих

заповідей и навчить

так людей, той зві
ТИМеТЬСЯ НаИМeНІШИМ

у царстві небесному:
а ХТО СПОВНИТЬ И

навчить, той звати—

меться велйким у

царстві небесному.

20 Глагблю бо вам:

Що колй ваша прав

да не переважить
письменників та Фа

рисéів, то не ввій

дете в царство не

бéсне.

12
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21 Чували ви, що

сказано старосвіць

ким: Не вбий, а хто

вбьє, на тóго буде

суд.

22 Я ж вам гла

гблю:Хто сердиться

на брата свогó без

причйни, на тóго

буде суд; а хто

скаже на брата сво

гó : Рака, на тóго

буде громадський

суд; хто ж скаже:

дурню, на тóго

буде огбнь пекель

ний.

23. Тим, колй при

несеш дар свій до

жертівні, и згадаєш

там, що твій брат
має що прóти тéбе;

24 зостав свій дар

перед жертівнею, и

йди геть, помирйсь

перш из братом

твоім, а тоді прийдй

и подай дар твій.

25 Мирйсь из твоім

протйвником хутко,
доки ти ще в дорозі

з ним, щоб не оддав

тебе протйвни суд

ді, а суддя не оддав

тебе осавулі, и не

вкйнуто тебе в тем

нйцю.

26 Истино глагблю

тобі:Невийдеш звід

тіля, дбки не вiддacй

и останнéго шеляга.

27 Чували ви, що

сказано старосвіць

ким: Не чинй пере

любу.

28 Я ж вам гла

гблю: Хто спогляне

на жінку жадібнйм

бком, той уже вчи

нйв перелюб из нею

в серці своім.

29 Колй ж бко тво6

праве блазнйть тебе,

вйрви іогб, и кинь

од себе: бо вигод

ніщ, тобі, щоб одйн

из членів твоіх

згйнув, а не все тіло

вкинуто в пекло.

30 И колй права

рукй твой блазнйть

теоe, відотни ii, и

кинь од себе: бо

вигодніщ тобі, щоб

одйи из членів твоіх

13
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війнув, а не все

тіло твоє вкинуто

в пекло.

31 Сказано ж: Що

хто розвóдиться з

жінкою своéю, нехай

дасть ій розвóдний

лист.

32 Я ж вам гла

гóлю: Що хто роз

ведеться з жінкою

своєю, хиба що

за перелюб, довб

дить і до перелю

бу; и хто ожениться

з розведеною, чй

нить перелюб.

33 Знов чували,

що сказано старо

свіцьким: Не кле

нйсь крйво, а спов
няй перед Гóспо

дом обітнйці твоі.

34 Я ж вам гла

гблю: Не кляніться

зовсім: ні небом, бо

вонó престблБбжий;

35 ні землею, бо

вона підніжок ніг

іогó; ні Єрусалй—

мом, бо се гóрод

велйкого царя;

36 ні головóю

твоєю не клянйсь,

бо не змбжеш зро

бйти ні одногó вб

лоса білим абó чóр

ним,

36 Слбво ж ваше

нехай буде: так,

так: ні, ні: бо що

більш над се, те

від лихбго.

38. Чували ви, що

сказано: Око за бко,

и зуб за зуб.

39 Яжвамглагблю:

Не протйвтесь ли

хóму, а хто вдарить

тебе у праву щбку

твою, повернйсь до

ióго и другою.

*0 И хто схóче су

дйтись из тоббю и

зняти з тебе свй

ту, оддай iому й

жупанбк.

А1 И хто cйлувати

ме тебе йти мйлю,

идй з ним дві.

42 Дай, хто в тебе

прóсить, и хто хóче

в тéбе позйчити, не

одвертайсь од ібго.

13 Чували ви, що

сказано: Любй ближ

14
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него твогó, и нена

вйдь вброга твогб.

44 Я ж вам гла

гблю: Любіть воро

гів ваших, благо

словляйте, хто клене

вас, робіть добрб,

хто ненавйдить вас,

и моліться за тих,

що обiжають вас

и гóнять вас;

45 щоб вам бути

синами Отця вашо

го, що на небі : він

бо велйть сбнцю

своєму схóдити над

лихйми и над д6

брими, и посилає

дощ на праведних

и неправедних.

46 Бо колй ви

любите тих, що

люблять вас, то за

що вам нагорбда?

хиба й митникй не

те саме рóблять?

47 И колй витаєте

тількі братів ваших,

то що надто рóби

те? хиба й митникй

не так рбблять?

48 Оц6 ж бувайте

зв°ршені, як Отець

ваш що на небі

зв°ршений.

Голова VI.

() . П0

давати милостй

нювáшу перед людь

мй, щоб вонй вас ба

чили: атб не мати

мете ніякоі нагорб

ди од Отця вашого

що на небі.

2, Тим, колй по
даєш милостиню, то

не трубй в трубу

перед собою , як

рбблять лицеміри

по шкóлах та по

улицях, щоб здобути

слави в людей. И

стино глагблю вам :

Мають вонй наго

рбду собі.

3 Ти ж, як подаєш

милостйню, то не

хáй ліва рука твой

не знає, щб рббить
права;

Ц щоб твоя мило

стйня була потайна:

и Отець твій, що

* 5
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бачить потайне, від

дасть тобі прилюд—

н0.

5 И колй мблисся,

не будь такйм, як

лицеміри: бо вонй

люблять молйтись

стóячи в шкблах та

поросхiднйхулицях,

щоб іх бачили люде.

Мстино глагблю

вам: Мають вонй

нагорбду собі.

б Ти ж, колй мó—

лисся, увійдй в ха

тйну твою та, зачи

нйвши двери, помо

лйсь Отцю твоєму,

що пóтай; и Отець

твій, що бачить по

тайне, віддасть тобі

прилюдно.

7 Як же мблитесь,

то не говоріть ба

гато, як погане: бо

вонй думають, що

за дóвгі молитвй

будуть вйслуханi.

8 Не приподбблюй

теся ж до них: бо

Отець ваш знає, чо

гó вам треба, перш

ніж прбсите в ібго.

9 Тим же то мо

літься ось як: 0тче

наш що на небі!

Нехай святиться имя

тво6.

10 Нехай настáне

царство твоє. Не

хай буде вбля твбя,

як на небі, так и

на землі.

11 Хліб наш що

денний дай нам се

гóдні.

12 И простй нам

довгй наші, як и ми

прощаємо довжни

кам нашим.

13 И не введй нас

у спокусу, а избави

нас од лукавого.

Бо твоé єсть цар

ство, и cйла, и слава

по віки. Амінь.

14 Бо колй проща

тимете людям прб

вини іх, то й Отець

ваш небесний про

щатиме вам.

15 Як же не про

щатимете людям

прóвин іх, то й

16
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Отець ваш небесний

не прощатиме прб

вин ваших.

16 Колй ж пбстите,

нехай не буде в вас,

як у лицемірів, сум

нбго вйду: змінй

ють бо лйця своі,

щоб здаватись лю

дям пóстниками. И—

стинно глагблю вам:

Що мають вонй на—

горбду собі.

17 Ти ж, колй пó

стиш, намасти го

лову твою, и вмий

лице твоє:

18 щоб не зда

вався людям пбет

ником, а Отцеві тво6

му, що пóтай; и

Отець твій, що ба

чить потайне, од

дасть тобі при

людно.

19 Незбірайте собі

скарбів на землі, де

міль и ржа ість, и

де злодіі підкбпу

ються и крадуть.

20 Збірайте ж собі

скарбй на небі, де

ні міль, ні ржа не

ість, и де злодіі не

підкóпуються и не

крадуть.

21 Бо де скарб

ваш, там буде й

серце вáше.

22 Світло тілу бко;

тим, колй бко в тебе

ясне то и все тіло

твоє буде світле.

23 Колй ж у тебе

бко лихé, то и все

тіло твоé буде темне.

Тим, колй світло, що

в тобі, буде темря

ва, то яка велйка

се темрява!

24 Ніхтó не може

служйти двом панам:

бо, абó одногó нена

вйдітиме, а другого

любйтиме: або до

одногó прихйлиться,

а другим гордувати

ме. Не мбжете Ббгу

служити и мамóні.

25 Тим глагблю

вам: ” Не журіться

життéм вáшим, що

вам істи абб пйти;

ані тілом вáпим ,

17 2



Євáнгелия

чим зодягтйся. Чи

житте ж не більше

іжи, а тіло одежи?

26 Спогляньте на

штаство небесне, що

не сіють и не жнуть,

ані збірáють у клу

ню; от же 0тець

ваш небесний годує

ix. А ви хиба не

луччі од них?

27 Хто з вас журя

чись мóже приба

вити собі зрбсту хоч

на одйн лбкіть?

28 И одежею чо

гó вам журйтись?

Придивіться до по

левйх лилій, як во

нй ростуть; не пра

цюють, ні прядуть;

29 глагблю ж вам:

Що й Саломбн у

всій славі своій не

одягавсь так, як

одна з них.

30 Колй ж Бог

так зодягає полеве

зілля, що сегóдні

воно є, а завтра

вкйнуть іогó в піч,

то чи не більше ж

зодягатиме вас, ма

ловірні?

31 Тим же то не

журіться, кажучи:

Що істимем? абб:

Що пйтимем? або:

Чим зодягнемось?

32 Про все таке

побиваються пога

не: бо Отець ваш не.

бесний знає, що вам

усéгó тогó треба.

33 А шукайте перш

царства Бóжого та

правди іогó; се ж

усе додасться вам.

34 Оце ж не жу

ріться про завтра:бо

завтра, журитиметь

ся самб про свов. До

вóлі в кóжного дня

лиха свогó.

Голова VII.

н° судіть, щоб вас

не суджено.

2 Бо якйм судом

судите, вас судйти

муть; и якóю мірою

мпраєте, вам одмі

рається.

3 Чого ж дйвиe

18
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ся на порошйну в

бці, брата твог6, у
своєму ж оці лома

ки не чуєш?

4 Абó, як скажеш

ти братові твоéму:

-Дай я вййму поро

шйну тобі з бка; а

он у тебе самбго

ломака в бці?

* Лицеміре, перш
вййми в себе самó

го з бка ломаку; то

ді д6бре бачитимеш,

як вййняти братові

твоєму з бка поро

шйну.

6 Не давайте свя

тбго собакам, и не

кйдайте ваших пé

рел перед свйнями,

щоб не потоптали

іх ногами своіми и,

обернувшись, не по

рвали вас.

7 Просіть , то й

дасться вам; шу

кайте, то й знайдете;

стукайте, то й від

ЧИНИТЬСЯ ВaМ :

8 кóжен бо, хто

прóсить, одержуe; й
хто шукає, знахо

дить; и хто стукає,

тому відчиняють.

9 Абб, чи є між

вами така людйна,

що в нéі син по

прбсить хліба, а во

на подала б іому

каменя ?

10 або колй попр6

сить pйби, а вона

подала б іому га

дюку?

11 Коли ж ви, був

ши лихйми, умієте

давати добрі дари

дітям вашим, то чи

не більше ж да

ватиме все добре

Отець ваш що на

небі тим, хто прó—

сить у ióго?

12 0цé ж, усе, що

бажаєте, щоб робй—

ли вам люде, так

и ви робіть ім: себо
єсть закон и про

рбки.

13 Увіхóдьте вузь

кйми дверйма: бо

ширбкі ті двері и

розлбга та дорога,

що веде до погй

бели, и багацько
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такйх, що нимй вxб

дять:

14 вузькі бо ті

двері, и тісна та до

рбга, що веде до

життя, и мало та

ких, що іх знахб

дять.

15 0стерегайтесь

лжепрорбків, що

приходять до вас ув

одежі овечiи, а в

середині вонй вовкй

xйжі.

16 Познаєте іх по

бвощам іх. Чи збі

рають виноград из

тернйни, абб Фйги

з бодяків?

17 Так усяке дб

бре дерево родить

бвощ дббрий, а гни

ле дерево родить

бвощ лихий.

18 Не мóже дббре

дерево родйти ли

хóго бвощу, ані гни

лé дерево родйти

óвощу доброго.

19 Уейке дерево,

що не рбдить дб

брого бвощу, руба

ють и кйдають ув

ого нв».

20 0це ж по бво

щам іх познаєте іх.

21 Не кóжен, хто

говóрить до мене.

Гóсподи, Гóсподи.

увійде в царство не

oесне, а тoи, хто чи

нить вóлю Отця мо

гб, що на небі.

22 Мнбгі казати

муть до мене того

дня: Гóсподи, Г6

споди, чи не в тво6

ж им'я ми пророку

вали? и не твоім

имйм бicй виганяли?

и не твоім имям ве

лйкі чудеса робйли?

23И промóвлю тоді

до них: Що нікóли я

вас не знав; идіть

од мене, ви, що чй

ните беззакбнне.

24 Оттйм же, вся

кий, хто слухає сі
СЛ0Ва М01 И ЧИНИТЬ

іх, того уподóблю

я чоловікові мудро

му, що збудував свій

будйнок на камені:

* 25 и полилй дощі,
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и надійшла пóвідь,

и забуяли вітрй, и

наперли на той бу

дйнок; та й не впав

він: бо збудóвано

іогó на камені.

26 И всякий, хто

слухає сі слова моі,

та й не чйнить іх,

упод6биться чоло

вікові необачному,

що збудував свій

будйнок на піску:

27 и полилй дощі,

и надійшла пбвідь,

и забуяли вітрй, и

наперли на тойбудй

нок; и впав він, и ве

лйка була руіна іогó.

28 И сталось, як

екінчйв Иеус оці

слова, дивувавсь на

рбд наукою іогб:

29 бо він іх на

вчав іко маючий

Власть, а не як пись

менники

Голова VIII.

я: же зійшóв з го

* Арй, багатонарбду

йшло слідбм за ним.

2 Колй се приету

пйв прокажéнний и

вклонйвcь iому, ка

жучи: Гóсподи, ко

лй хóчеш, то змб

жеш очйстити мене.

3 И простяг Исус

руку, и приторкнувсь

до ібго, и рече: Хб

чу: очистись. И за

раз очйстилась про
К8l88 l0l'0.

* И рече до ióго

ІІсус: Гледй ж, не

кажй нікуму, а йди
га покажись священ

никові, и принесй

дар, якйй повелів

Мойсей на свідку
Ва НН6 ІМ.

5 А як увійшóв

Исус у Капернаум,

пристушйв до ібго

сбтник , благаючи

іогó,

6 и говóрячи: Гб

споди, слуга мій ле
Жить дома розсла0

лений, и тяжко му

читься.

7 И рече до ібго

Исус: Я пійду cцілю

іогб.
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8 0звáвся сóтник и

сказáв: Гóсподи, не

заслужйвятогó, щоб

ти ввійшóв під мою

стелю: а промóв од

нó слóво, то й оду

жає слуга мій.

9 Бо сам я чо

ловік під властю, и

мáю вóіни під со

бóю; и скажу сему:

Иди, то и йде; а

другому: Прийдй, то

й прййде: а слузі

моéму: Робй те, то

й робить.

10 Почувши се И

сус, дивувався, и

рече до тих, що йшли

слідóм за ним: Исти

но глагóлю вам: На

віть в Израілі не

знайшóв я такóі

віри.

11 И глагблю вам:

Що мнóгі прийдуть

од схбду й захóду, та

й сядуть зАвраамом,

з Исаком и з Яко

вом у царстві не

бесному.

12 А синй царства

будуть повикйдані у

темряву надвірню :

там буде плач и

скрiготáннє зубів.

13 И речé Исус до

сóтника: Идй, и, як

вірував вей, стáнеть

ся тобі. И одужав

елуга іогó тiéі са

мбі годйни.

14 И прийшóвши

Исус до Петрóвоі

госпóди,побачив, що

тéща, іогблежйть у

пропасниці.

15 И приторкнувсь

до рукй ii, и покй

нула пропасниця і :

и вставши вона, по

слуговáла ім.

16 Як же настав

вечір, приведено до

ióго багато - бісну

вáтих: и повиганйв

вiн бicй слóвом, и

сцілйв усіх неду—

2ких :

17 щоб справдй

лось, що сказав Исая

прорбк, глагблючи:

Узяв він на себе не -

дуги нáші, и поніс

бóлещі наші.

18 Як же побачив
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Исус велйкий нá

товп кругóм себе, то

звелів плистй на той

бік.

19 И приступйвши

одйнписьменник,ре

чé до ióго: Учйтелю,

нійду слідбм за то

бóю, кудй б ти ні

пійшóв. -

20 Исус же рече до

ióго: Лисйці мають

нбри, и птаство не

бесне гнізда; Сйнові

ж чоловічому ніде й

головй прихилйти.

21 Другий же уче

нйкіогбкажедоібго:

Гóсподи, дозвбль мі

ні перш пійтй по

ховати батька могó.

22 Исус же речé до

ióго: Идй слідбм за

мнбю; нехай мертві

ховають мерці своі.

23 И, як увійшóв у

у чóвен, поввіхóди

ли слідóм за ним уче

никй іогó.

24Ажосьсхопйлась

велйка хуртóвина на

мбрі, така що +йля

заливала чóвна; він

Же СПаВ.

25 И пристунйвши

ученикй іогó, розбу

дйли іогó, кажучи:

Гóсподи, спасй нас:

погибаємо.

26 И рече до них:

Чогó ви зляка

лись, маловірні?Тоді

встав, и погрозйвві

трáм та мópю; и на

стала велйка тйша.

27 Люде ж диву

вались , говóрячи:

Хто се такий, що и

вітрй, и мбре слуха

ють іог6!

28 И як переплйв

на той бік у Герге

cйнську землю, зу

стріло іогó два бі

снуватих,щовййшли

з гробів,вельми злю

щі, так що ніхтó

не важився ходити

дорóгою тівю.

29 И ось закричали,

говóрячи: Що нами

тобі, Исусе, Сйну

Бóжий? чи на те

прийшóв еей сюдй,
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щоб нас заздалегідь

мучити?

30 0ддалекй ж од

них пасся велйкий

гурт свиней.

31 А бісй благали

іогó, кажучи: Колй

нас вйженеш, то

дозвбль нам увійтй

в гурт свинячии.

32 И рече до них:

Идіть. И вийшовши

вонй, увійшлй в гурт

свинячий; колй се

увесь гурт свинячий

кйнувсь из кручи в

мópe, та й потонув,

у воді. .

33 А пастухй по

втікали и, прибігши

в гброд, росказали

про все и про бісну

ватих.

34 И ось увесь гó

род вийшов назу

стріч Исусові и, по

бачивши іогó, бла

гали, щоб вййшов

геть из грянйць іх.

Голова ІХ.

ввійшóв він у

ІЙ, та й пере

плйв, и прийшбв у
свiи город.

2 Колйсепринесено

до ібго розслаблено

го, лежачого на по

стелі; и бачивши

Исус віру іх, рече

розслабленому: Бо

дрйсь,cйну; одпуска

ютьсятooі гріхитвоі.

3 Аж тут деякі

письменники кажуть

собі: Сей хулйть.

4 И знаючи Исуе

мйслі іх, речé: На

що ви думаєтелука

ве в серцях ваших?

5 Що ж бо легше:

сказати: Одпуска

ються тобі гріхй: чи

сказати: Устань, та й

ходй?

6 0т же, щоб знали

ви, що Синчоловічий

має власть на землі

прощати гріхй, (тоді

рече до розслабле

ного:)Устань, візьмій

постіль твою, та й

идй до дбму твогб.

7 И вставши пій

шóв до дбму свогó.

8 Нарбд же, бачив
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ши се, дивувався и

прославлявБбга, що

дав таку власть лю

дЯм.

9 И проходячиИсус

извідтіля, побачив

чоловіка, на имй

Матеéя, що сидів на

мйтниці; и рече до

ióго: Идй слідбм за

мнбно. Ивставшипій

шбв слідбм за ним.

10 И сталось, як

сидів вінза столóм у

госпбді, аж ось по

прихóдило багато

митників и грішни

ків, та й посідали з

ним и з учениками
10г0.

11 И бачивши се

Фарисéі, казали уче

никам іогó: Як се

ваш учитель ість из
митниками та грі

шниками?

12 Исус же, почув

ши, рече до них: Ду

жим не треба лікаря,

тількі недужим.

13 0т же йдіть та

навчіться, що вонб

єсть: Мйлости хочу,

а не жертви. Не

прийшóв бо я звати

праведних,агрішних

до п0каяння.

14 Пристунйли тоді

до ібго ученикй Іоа

нові, говóрячи: Чогó

ми та Фарисéі пó—

стимо часто, а твоі

ученикй не пóстять?

15 И рече ім Ісус:

Чи можуть весільні

синбве сумувати, пó

ки з нимй женйx?

Прййдуть же дні, що

візьмуть од них же

ниха, тоді й пбсти

тимуть.

16 Ніхто не приши

ває шматка новбго

сукна до старбі одé

жини: бо відодреться

іогó латка від одé—

жини, и дірка буде

гірша.

17 И не нали

вають нового вина

у старі бурдюкй:

ато бурдюкй, про
рвуться, и вино вите

че и бурдюкй пропа
дуть; а наливають

нове винб в бурдюкй
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нові, то й буде все

ціле.

18 Говóрить він

ім се, аж ось прихб

дить одйн старшина

и, вклонйвшись іо

му, кажc: Що дочка

моя тількі що скін

чйлась; та прийдй

положй на нéі руку,

твою, то й оживé.

19 И вставши Исус,

пійшóв за ним, и

ученикй іогó.

20 И ось жінка,

що недугувала кро
вотіччю дванадцять

рбків , приступйла

ззаду и приторкну

лась до краю одежи

іогó:

21бо казала самасо

бі: Як тількі при

торкнусь до краю

одежи іогó, то спа

сусь. -

22 Исус же, обер

нувшиeь и поба

чивши іі, речé: Дóч

ко, бодрйсь; віра

твой спасла тебе. И

спаслась жінка з

того часу.

23 И ввійшóвши

Исус у госпбду до

старшинй, та поба

чивши сопільників

та голосільників,

24 рече до них:

Уступіться: не вмер -

ло бо дівча, а епить.

И насміхались из

ióго.

25 0т же, як вй

проваджено людей,

та ввійшóв він и

взяв іі за руку, то

дівча и встало.

26и рознесласьпро
се чутка широко

по всій землі тій.

27 И як вийшов

Исус извідтіля, ий

шлб слідбм за ним

двóє сліпйх, и поклй

куючи казали: Сйн

Давйдів , помйлуй

НаС.

28 и, як увійшов
господу, присту

і д0 і * :

и речé iм Исус: Чи

віруєте ви, що я

мóжу се зробйти?

Кажуть iому: Так,

Гóсподи.
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29 Тоді приторк

нувся він до очей іх,

ирече: По вірі вашій

нехай станеться вам.

30 И відкрйлись

ім бчі. И заказав ім

Исус: Гледіть, щоб

ніхтб не довідавсь.

31 Вонй ж, вий

пшовши, роспустили

про ібго чутку по

всій землі тій.

32 Як же вонй

вихóдили, ось при

ведено до ібго ні

мóго чоловіка бісну

ватого.

33 И, як вйгнав він

біса, почав німйй го

ворйти;и дивувались

люде, кажучи: Що

нікóли не явйлось

такóго в Израілі.

34 Фарисéі ж каза

ли: Виганяє вiн бicй

князем бісóвським.

35 И ходйв Исус

по всіх городах и

селах, навчаючи по

шкóлах іх, и пропо

відуючи євангелию

царства, и сцiлйю

чи вcйку б6лість и

всяку неміч між

людьмй.

36 Поглядаючи ж

на людей, жалкував

над нимй, що булй

потóмлені и роспо

рóшені, як вівці без

пáстиря.

37 Рече тоді уче

никам своім: Жнйва

багато, робітника ж
Ма.ЛО.

38 Просіть Гóспода

жнйва, щоб вйслав

женців на жнйво

сво6,

?

Голова Х.

И приклйкавши

дванадцять уче

ників своіх, дав ім

власть над нечйсти

ми духами, щоб

виганяли іх, и сці

лйли вcйку бблесть

и всяку неміч.

2 На имй ж два

надцять апбстолів

булй: первий Сймон,

що прóзвано Пе

трóм, та Андрій брат

іогó; Яков Завед6ів,

та Іоан брат іог6;
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3 Филип, та Варео

ломéй: Єома, та Ма

теéй митнйк; Яков

АлФéів, та Леввій,

на прізвище Єадей:

А Сймон Хананець,

та Юда Искарибт

ський, що й зрідив
пог0.

5 Сих дванадцятех

послав Исус, и на

казав ім, глагблючи:

Не йдіть шляхбм по

ган, и неввіхóдьте в

гброд Самаряньский:

6 а радніш, идіть до

загублених овечóк

дóму Изрáiлевого;

7 и йдучи пропо

відуйте, глаголю

чи: Царство небесне

наближйлось.

8 Сціляйте неду—

жих, очищайте про—

каженних, воскре

шайте мертвих, ви

ганяйте бicй; дармо

прийнялй, дáрмо и
даваите.

9 Не здобувайте

собі ні зблота, ні

срібла, ні грбшей у

череcй ваші,

10аніторбйни на до

рбгу, ані двох оде

жин, ні обувя, ні

палиці: бо робітник

стóіть харчй своєі.

11 и в якйй гброд

чи селó ввійдете,

роспитайте, хто там
є достоинии;

и пробувайте,

нбки вййдете.

tl?К

12 А як увійдете

в яку госпбду, ви

тайте іі.

13 И, колй госпбда

достóйна, нехай упо

кій ваш зійде на

нéі, Колй ж вона

недостбйна, то не

хай упокій ваш вер

неться до вас.

14 И хто вас не

прййме и не слуха

тиме словéс ваших,

то, вихóдячи з та

кóго дбму, чи гóрода

тогó, отрусіть и пó

рох из ніг ваших.

15 Истинно глагó

лю вам : Легше буде

землі Содбмській та

Гомбрській суднéго

там
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дня, ніж гóродові
тому.

16 0цé я посилаю

вас, як овечóк між

вовкй; тим бувайте

мудрі, як вужі, и

тйxі, як голубй.

17 Та стережіться

людей:бо вонй вида

ватимуть вас у збб

рища, и в шкблах

своіх бйтимуть вас:

18 и водйтимуть

вас перед старшйх

та перед царів за

мене, на свідкуван

нє ім и поганам.

19Як же видавати

муть вас, не дбайте

про те, як и що вам

казати: бо дасться

вам того часу, щб

вам казати.

20 Не ви бо про

мовлятимете, а дух

Отця вашого про

мовлятиме в вас.

21 Видаватиме ж

брат брата на

смерть, и батько ди

тйну, и вставатимуть

діти на родителів ,

и вбиватимуть іх.

22 И ненавидіти

муть вас усі за имй

моé: хто ж вйдер

жить до кінцй, той

спасéться.

23 Коли ж вас го

нйтимуть у тому гó

роді, втікайте в йн

ший: йетинно бо гла

гóлю вам: Не перей

дете ще гóродів Из

рáiлевих, дбки Син

чоловічий прийде.

24 Ученйк не стар

ший од учйтеля сво

гб, ані слуга од піна
Свого,

25 Довблі з ученика,

коли буде,якучйтель
пого, а слуга, як пан

іогб. Колй господаря

дбму названо Вель

зевулом, то як oіль

ше домашніх іогó”

26 Тим же то не

лякайтесь іх: нема

бо нічбго закрйтото,

що не відкрйєть—

ся, ані захóваного,

щб не вйявиться.

27 Що я кажу вам

пóтемки, кажіть по

видчу: и що чуєте
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на ухо, проповідуй

те на домах.

28 И не лякайтесь

тих, що вбивають ті

ло,душй ж не здолі—

коть убйти; а лякай

тесьбільшетогó,хто

змóже погубйти и

душу й тіло в пеклі.

29 Хиба не два го

робці продаються за

шага?и ні одйн з них

не впаде на землю

без Отця вашого.

30 У вас же и все

волбсеє на голові

перелічене.

31 0ще жене лякай

тесь: ви дорóжчі

мнóгих горобців.

32 От же всякий,

хто мене визнава

тиме перед людьмй,

тогó й я визнавати

му перед 0тцем моім

що на небі.

33Ахто відречетьея

мене перед людьмй,

тбгó й я відречусь

перед Отцем моім

що на небі.

3 і Не думайте, щ,0

я прийпшóв послйти

впокій на землю: не

прийшóв я послати

впокій, а меч.

35 Бо прийшóв я,

щоб поставити чо

ловіка різно прбти

батька Іогó, и доч

ку прóти матери

і, и невістку прó
ти свекрухи пі.

36 И ворогувати

муть чоловікові до

машні іогó. -

37Хто любить бать

ка абб матір більш

мене, недостбєн ме

нé; и хто любить

cйна абб дочку

більш мене, недо

стóєн мене.

38 И хто не візьме

хреста -свогó, и не

пійде слідбмзамнóю,

недостбен мене.

89 Хто б знайшóв

душу свою, згубить

і; а хто б згубйв ду

шу свою задлй ме

не, знайде іі.

10 Хто приймає

вас, мене приймає; а

хто приймає менé,
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приймає того, хто

послав мене.

А 1 Хто приймає

прорбка в имй про

рока, одержить на

горбду ІЙ

хто приймає , прá
ведника в имя пра

ведника, одержить

нагорбду правед

ничу.

42 И хто напбіть

одногб з сих малйх

тількі чашею хо

лбдного, в имй у

ченика, йcтино гла

гблю вам: Не вте

ряє нагорбди свові.

Голова ХI.

Й сталось, як екін

чйв Исус, наказу

ючи дванадцятем у

ченикам своім, пій

шóв звідтіля на

вчати и проповіду

вати по городах іх.

2 Почувши ж Іоан

у темнйці про діла

Христóві, послав

двох учеників своіх,

3 и сказав iому: Чи

ти грядущий, чи йн

шого ждати нам?

4 Одказав Исус и

речé ім: Идіть та

сповістіть Іоана про

все, що чули й ба

ЧИЛИ :

5 сліпі бáчять, и

криві хóдять, про

каженні очищають—

ся, и глухі чують,

мертві встають, и

воогі проповідують

благовісте.

6 И щаслйвий, хто

Не поблазниться

мнóю.

7 Як же вонй від

хóдили, почав Исус

говорйти людям про

Іоана: Чогó вихó—

дили ви в пустйню

дивйтись ? На тро

стйну, що вітер ко

лйше?

8 Абб чогó вихó

дили ви дивйтись?

|На чоловіка, одйг

неноговмяку одежу?

ось ті, що нбсять

мяку одежу, во

нй в царськйх бу—

дйнках.
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9 Абó чого вихó

дили ви дивитись?

На прорбка Так,

глагблю вам: И

більше прорбка.

10 Се ж бо той,

про кбго пйсано:

Ось посилаю ангела

могб перед лицем

твоім, що приготó

вить дорбгу твою

перед тобóю.

11 Истино глагблю

вам: Не явйвся між

нарожденими віджі

нбк більший одІоана

Христйтеля;наймен

ший жеу царстві не

бесному більший од
10г0.

12 И від часів Іоа

на Христйтеля та й

до сегб дня, царство

небесне здобуваєть

ся cйлою, и хто

здобуває, той сило

міць бере іог6. -

13 Бо всі прорбки

и закбн пророкува

ли до Іоана.

14 И колй хóчете

прийняти, він есть

Илля, що має прийти.

15Хто має уші слу

хати, нехай слу

Х8l6,

16 Кому ж я упо

дбблю рiд сей? По

дібен він тим ді

тям, що сидять на

торгу, та гукають до

своіх товаришів,

17 та кажуть: Ми

вам сурмйли, а ви

не скакали; ми вам

жалібно приговóрю

вали, ави не плакали.

18 Бо прийшóв Іо

ан, не ість и не

пьє, а вонй кажуть:

Диявола має.

19Прийшóв Син чо

ловічий, ість и пьє,

а вонй кажуть: Ось

чоловік прожбра та

пянйця, друг мит

никам та грішни

кам. И оправдйлась

премудрість од дітей

своіх.

20 Тоді почав до

коряти городам, де

сталося найбільше

чудеe iого, що не

П0КаЯЛИСЬ :

-
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і

* 21 Гópe тобі, Хо

разйне! гóре тобі,

Виecaiдо! бо колйб

чудеса, що сталися

в вас, стались у Тйрі

та Сидбні , давнó

бvлй б вонй покая

лйсь у веретищі та

пóпелі. "

22 Тількі ж глагó—

лю вам : Одрадніще

буде Тйровіта Сидб

нові суднего дня,

ніж вам.

23Ити, Капернауме,

що піднявсь аж під

небо, провалисся в

саме пекло: бо ко

лйб чудеса, що ста

лися в тобі, сталися

в Содбмі, зостав

ся б він аж и дóсі.

24 Тількі ж глагó—

лю вам: Що одрад

ніще буде землі Со

дбмській суднéго

дня, ніж тобі.

25 Озвався

тогó часу и

Хвалю тебе, Отче,

Гóсподе неба и зем

лі, що ти втaiв се

від премудрих и ро

Исус

речé:

зумних, и відкрив

єей те недóліткам.

26 Так, Отче: бо

так вонб вподóба

лось тобі.

27 Всепереданеміні

від Отця могó, и

ніхтб не знає Сйна,

тількі Отець; ані

Отця ніхтó не знає,

тількі Сйн, та кому

хóче Сйн одкрйти.

28 Прийдіть до ме

не, всі знемóжені

та отягчені, то я

дам відпочйти вам.

29 Візьміть ярмó

мо6 на себе, и на

вчіться від мене: бо

я тйхий и смйр

ний серцем; то й

знайдете відпочй

нок душам вашим.

30 Бо ярмó мо6

любе, и тягар мій

легкий.

Голова ХІI.

Т ж часу йшóв

исуе у суббіту за

сівами, ученикйж іо

гó зголодніли, и по
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чалй рвати колбссе

та істи.

2 Побачивши се

Фарисéі, казали до

ібго: Ось твоі уче

никй рóблять, чогб

не годйться робйти

в суббту.

3 Він же рече до

них: Хиба ви не

читали, що зробйв

Давйд, як зголоднів

він и ті, що булй

3 ним :

4 як він увійшбв

до Божого дому, та

поів хлібй предло

жéння, що не годй

лось іому істи, ні

тим, що булй з ним,

а тількі однйм свя

щенникам?

5 Абб, хиба ви не

читали в закбні, як

у суббту, священ
ники в церкві лам

лють суббту, та й
не винуваті? х

6 Я ж вам глагó—

лю: Що тут єсть

більший од церкви.

7 Аколйб ви знали,

що воно єсть: Мй

лости хóчу, а не

жертви; то не осу

джували б невину
BaТИХ.

8 Бо Син чолові

чий Госпбдь и су

бóти.

9 И пійшовши звід

тілй, увійшбв у шко

лу іх;

10 и ось був там

чоловік из сухбю

рукóю. И питали

іогó , кажучи: Чи

годйться в субóту

сціляти? щоб обви

нуватити іогó.

11 Він же рече д0

них: Якйй буде між

вами чоловік, що

матиме одну вівцю,

и колй впаде вона

субiтнeгодня в йму,
то не візьме, та и

не вйтягне іі ?

12 Як же більше

луччий чоловік од

вівці? Тим годйться

чинйти добрб и в

суббту.

13 Рече тоді до

чоловіка: Простягнй

руку твою. И про
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стйг , и стала вона

здорóва, як и друга.

** Фарисвi ж, вйй

шовши, радили раду
проти пого, як по

губити іогб.

15 Та довідавшись

яро се Иеус, вийшов

извідтіля; и пійшлб

слідбм за ним ба

гато народу , и сці

лйв він усіх,

16 та й наказав ім,

щоб не виявляли

іогó: -

17 щоб справдй

лось , щб сказав

Исая прорбк, гла

сóличи:

18 Се слуга мій,

що я вибрав, лю

«бий мій, що впо

дббала іогб душа

мой; положу духа

могб на ібго, и суд

поганам звістува

1 (8. р.

19 Не змагати

меться, и не крича

тиме, и голосу ого

ніхтб не чутиме по

20 Потрбщеноі тро

стйни не перелó

мить, и лену диму

ючого не потушить,

дбки недоведе суду

до подуги.

21 И на имй іогó

вповатимуть погане.

22 Приведено тоді

до ібго біснуватого,

сліпбго и німбго; и

сцілйв іогó, так що

слішйй и німий и

розмовлйв и бачив.

23 И здивувавсь

|увесь народ, и ка

зали: Чи сей не

син Давйдів?

24 Почувши ж се

Фарисéі, казали: Не

инакше виганяє сей

бicй, як Вельзеву

лом, князем бісбв

СЬКИМ.

25 Знав же Исус

думки іх, и рече д0

них: Вейке царство,

що поділиться у

собі, спустів; и всії

кий гóрод и госп6

що поділиться у собі,

не встбіть.

26 И коли й Сатана

Сатану виганйє, то

85 3 8
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розділився сам у со

оі; як же стоятиме

царство іогб?

у 27, И коли я вига

няю бicй Вельзеву

лом, то ким вига

няють іх синй ва

ші? Тим вонй бу—

дуть вашими суд

дями. *, *

* 28 Коли ж я ви

ганяю біей Духом

Ббжим, то вже при

спіло до вас цар
ство Бóже. і

*, 29 Абб, як може

хто увійти в госпб

ду сильного, та по

жакувати надоби іо

гó, хиба що звяже

перше cйльного , и

тоді пожакує го

спóду іогб? ;

30 Хто не зо мною,

той прóти мене; и

хто не збирає зо.

мнóю, той россипає.

31 Тим глагблю

вам: Уcйкий гріх и

хула проститься лю

дям; а хула на Духа

не проститься лю

дам. t. * :1

* t.

" * «.

з2 И хто скаже

слбво проти Сйна

чоловічого, про

ститься іому; а хто

скаже слбво прбти

Духа Святого, не

простйться іому ні

в сему віку, ні в

будучому.

33 Абб посадите

дерево дббре, то й

бвощ іогó д6брий;

абб посадите дерево

гнилé, то й бвощ

іогó гнилйй: бо дв

рево познається по

бвощу.

134 Кбдло гадюче,

як мóжете промов

лйти д6брі речі, був

ши лихйми? бо від

переповні серця уста
промовляють.

* 35 Д6брий чоловік

из дбброго скарбу

серця винбсить дб

бре, а лихий чоло

вік из лихбго скарбу
виносить лихe.a", "

36. Я ж вам гла

гблю: Що за вся

ке пусте слбво, яке

говорйтимуть люде,



по св. матогент

ладуть одвіт суд

Него дня.

37 Бо по словам

твоім оправдйсся, и

по словам твоім о

судисся.

38 Озвались тоді

прóти сего деякі

з письменників та

Фарисéів, кажучи:
Учйтелю, хóчемо від

тебе ознаку бачити.

* 39 Він же озвав

шись рече ім: Лу

каве та перелюбне

кóдло ознаки шукає,
и ознака не дáеть

ся іому, як тількі

ознака Ібни прорбка.

А0 Бо, як Ібна був

три дні и три нóчі у

кита в череві, так

буде й Син чолові

, чий три дні и три

нóчі в серці землі.

41 Нииевяне вста

нуть на еуд иs код

лом сим, та й осу

дять іогб: бо по

каялись по прóпо

віді Ібниній; а ось

., тут більший од Ібни.

*2 Полуденна Ца

риця встане на суд

из кóдлом сим, та

й осудить іогб: бо

прийшла з найдаль

ших краін землі

слухати премудро
сти Саломбновоі; а

ось тут більший од

Саломбна.

13 Як же нечистий

дух вййде з чоло

віка, то блукає по

безвіддях, шукаючи

відпочинку, та й не

знахбдить.

44 Тоді каже: Вер

:: ін.
мою, звідкіля я вии

шов: и прийшовши

знаходить іі порóж

ню , вйметену й

прйбрану. .

45 Ид6 тоді, и бе

ре до себе сім йн

ших духів, ще злі

щих ніж сам , и

ввіходять, та й жи

вуть там; и буде

останне чоловіка

того гірше ніж пер

ше. Так стáнеться й
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кóдлу сéму лука

вому.

А6 Ще ж промов

лів він де людей,

аж ось мати и братй

іогó стояли надвóрі,

бажаючи говорйти з

18іим.

А7 Кáже ж одйн до

ióго: Он мати твой

и братй твоi стоять

надвбрі, бажаючи

говорйти з тобóю.

48 Він же озвав

шись рече до говó

рячого iому: Хто се

мáтимой? и хто бра

тій моії ,

А9 И., простйгши

руку свою на уче
ників своіх, рече:

t}сь мати мой и бра

тй моі!

50 Бо хто чинйти

ме вóлю Отця могó,

що на небі, той

брат міні, и сеeтpй,
И Ма"ТТИ.

Голова ХIII.

Т Исус издгоспóди,

и сів край мóря.

огó ж дня вййшов

2 И зібралоeь до

ióго багато нарбду,

так що він увійшóв

у човен, та й сів;, а

ввесь народ стояв

на березі.

3 И промовляв до

ióго багато прйпо

вістями, глагóлючи:

Отó вййшов сійя

сіяти;

А и як він сіяв,

йнше впало край

шляху, и прилетіло

птаство, та й по

жерло іогó.

5 Инше ж упало

на, каменйстому, де
не мало землі

багато, и зараз по

схóдило, бо не мало

глибокоі землі;

6 як же зійшлó

сóнце, то й повйло

вонб, а не мавши

кореня, посóхло.

7 А йнше попада

|ло між тернйну, и

терийна розвйвшись

поглушйла іогó.

8 Инше ж упало на

|д6бру землю, и далó
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óвощ, однб в сбте

р9, друге в шісьде

сятеро, инше ж у

тридцятеро. .

9 Хто має уші слу

хати, нехай слухає.

10 И приступйвши

ученикй, казали до

ióго: На що ти гла

гблеш до них прй

повістями?

11 Він же озвав

шись рече до них:

Вам дано знати

тайни царства не

бесного, ім же не

дано.

12 Хто бо має, то

му дасться, и надто

матиме; а хто немає,

в тбго візьметься й

те, що має.

13 Тим я глагблю

до них прйповістя

ми: бо дйвлячись не

бáчять, и слухаючи

не чують, ані розу
міють.

14 Исправджується

на них прорбцтво

Исаі, що глагбле:

Слухом слухатиме

те, та й не зрозу

мієте, и дйвлячись

бачитимете, та й не

постережетé.

15 Затверділо бо

серце нарбду сегб,

и ушйма тяжко чу

ють, и бчі своі вонй

заплющили, щоб йн

коли не побачити

очйма, и не почути

ушйма, и не зрозу
міти серцем, и не

навернутись, щоб
СЦІЛИВ Я 1х.

16 Ваші ж очі

блаженні, бо ба

чять, и уші ваші,

бо чують.

47 Истино бо гла—

гóлю вам: Що мнбгі

прорбки й правед

ники бажали бачити,

що ви бачите, та й

не бачили; и чути,

щó ви чуєте, та й

не чули.

18 0цé ж послу

хайтепрйповісти про

сіяча.

19 Колй хто чує

слóво царства, и не

зрозуміє, прихóдить
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лукавий, та й хапає,

щб посіяно у ібго

в серці. Се засіяний

край шляху.

20 А засіяний на

каменйстому, се той,

що чує слбво, и за

раз приймає іогб з

радостю;

21 тiлькi ж не має

він кбреня в собі,

він до часу; як же

настане гóре абб го

нéннє за слбво, за

раз блазнйться.

22 А засіяний в

тернйні, се той, що

чує слбво, та жур

ба віку сегб и омана

богацтва глушить

слбво, и рббиться

безбвочним.

23 Засіяний же на

дббрій землі, се той,

що чує слбво и ро

зуміє; и дав бвощ;
и родить одно в со

\теро, друге в шісь—

десятеро, йнше ж у

трйдцятеро.

24. Ще йншу прй
повість подав ім,

глагóлючи: Уподо—

бйлось царство не—

бéснечоловікові, що

сіє дббре насінне на

нйві своій;

25 як же люде спа

ли, прийшóв вброг

іогó, и насіяв куко

лю між пшенйцю,

та й пійшóв.

26Як же зійшóв за

сів, та приніс бвощ,
показавсь тоді и

кукіль.

27 И прийшлй слу

ги господаря того,
та и кажуть пому:

Пане, хиба ти не

дóбре насіннє сіяв

на твоій нйві? Звід

кіля ж узявся ку

кіль?

28 Він же речé iм:

Се зробйв чоловік

вброг. Слуги ж ска

зали iому:Чи хóчеш,

щоб ми пійшлй та

вйпололи іогб?

29 Він же речé: Ні,

щоб випóлюючи ку

кіль, разом з ним и

пшенйці не повири
Ва.ЛИ.
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ме, та

30 Нехай ростуть

оббе до жнив, а в

жнива я скажу жен

цям: Зберіть перш

кукіль та повяжіть
у снопи, щoо спали

ти, а пшенйцю зло

жіть у клуні в мене.

31 Иншу прйпо—

вість подав ім, гла

гóлючи: Царство не

бесне подібне зерну

горчйці, що взявши

чоловік, посіяв на

нйві своій.

32 Найдрібніще во

нб між усяким на

сіннєм: як же вйро

сте, то стане най

між яри

нóю, и зрббиться дé

ревом, так що пта

ство небесне прилі

тає кублитись між

гіллєм іогó.

33 Иншу прйно

вість сказав ім, гла

гóлючи: Царство не

бесне подібне ква

су, що жінка візь

й рощй

нить ним три мір

ки бброшна,пбкивсе

вкйсне.

34 Все це говорйв

Исус людям прйпо

вістями, а без прй

повістей не говорйв

ім:

35 щоб справдйлось,

що сказав прорбк,

глагбличи: Одкрйю

в прйповістях уста
мол, промовлю вта

єне від настання

світу.

36 Тоді одіслав

Исус людей, та й

пійшбв до дбму: и

приступйли до ібго

ученикй іогó, говó

рячи: Вйясни нам

прйповість про ку

кіль на нйві.

37. Він же озвав

шись рече ім: Сію

чий дббре насіннє,

ce Син чоловічий;

38 а нйва, се світ;

дббре ж насінне, се
сини царства; а ку

кіль, се синй лу

кавого;

з9 вброг, що, сіяв

іогó, се диявол.;
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жнивá, cе конéць

світу; а женці, се

ангели.

40 Оцé ж, як той

кіль збираєтьсята

палиться огнем, так

буде при кінці світу

СеI'О.

41 Пошлé Син чо

ловічий ангели своі,

и позбирають вонй з

царства іогó все, що

блазнйть, и всіх, що

рбблять беззакбннє,

42 та й пoвкидають

іх ув огняну піч:

тамбудеплач и скре

готаннє зубів.

** Тоді праведні
сиятимуть як сонце

в царстві Отця сво

гó. Хто має уші слу

хати, нехай слухає.

44 Знов, царство не

бесне подібне скар

бузакбпаному на нй
ві: що знаишовши

іогó чоловік, прихо

вáв,ирадіючи идé та

й продав все, щбмає,

та й купує ту нйву.

45. Знов, царство

небесне подібне чо

ловікові купцеві, що

шукає дббрихперел;

46 и знайшóвши

він одну перлу д9

рогоцінну, пійшбв

та й продав усв, що

мав, та и купив пі.

д7 Знов, царство

небесне подібне нé

водові, що закйнуто

в мбре, и що зайняв

усячини;

48 як же став пб

вен, то вйтягли іо

гó на беріг, и посі

давши вйбрали, що

д6бре, у пбсуд, а щó

погане, те геть по

викидали.

19 Так буде й при

кінці світу: вййдуть

ангели, та й повідлу

чають лихих зміж

праведних,

50 та й пoвкидають

іх ув огняну піч:

там буде плачискре

готáннє зубів.

51 Речé Исус до

них: Чи зрозуміли це

все? Кажуть вонй

iому: Так, Гóсподи.

52 Він же речé iм:
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Тим же то кóжен

письменник, навче

ний про царство не

бéене, подібем чоло

вікові господареві,

що винóситьиз свого

скарбу нове и стар6.

53 И сталось, як

скінчйв Иеус оці

прйповісті, пійшóв

извідтіля.

54 И, прийшóвши у

свою краіну, на

вчав іх у шкóлі іх,

так що вонй диву
ВаЛИСЬ И Ка3ади :

Звідкіля в сего та

ка премудрість и

cйла?

55 Хиба він не син

теслі? хиба не іог6

мати зветься Марйя?

а братй іогó Яков,

та Іосій, та Сймон,

та Юда?

56 хиба не іогó

сéетри між нами?

Звідкіля ж се все в

ióго?

57 И поблазнйлись

ним. Иеус же речé

до них: Нема про

рбкові чести тіль

кі в своій отчині та

в своій домівці.

58 Н не зробив

там многих.чудес че

рез недовірство іх.

Голова хIV.

То часу ирод

четверовластник

почув чутку про

Исуса,

2 и речé до слуг

своіх: Се Іоан Хри

стйтель; він устав з

мертвих, то й чудеса

рббляться від ібго.

3. Бо Ирод піймав

Іоана, звязав іогó,

и вкйнув у темнйцю

за Иродийду, жінку

брата свогó Филйпа.

* Бо казав іому

Іоан: Не годиться

тобі мати іі.

5 И, хотівши іогó

стрйтити, опасу

вавсь нарбду: бо ма

ли іогó ва прорбка.

6 У день же рó

дйн Иродових, доч

кй Иродийдина тан
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цювала перед нимй,

и догодйла Иродові.

*7 За се обіцяв він

клянучйсь, що дасть

ій, чогó проейтиме.

8 Вона ж, наперед

навчена від матери,

Дай міні, каже, тут

їна блюді г6лову

тоіна Христйтеля.

9 И засумів Ирод:

однак. задля клятьбй

и задля тих, що си

діли з ним за сто
лóм, звелів дати.

* 10 И пославши

етяв Іоана в тем

нйці. - -

44 И принесено

гóлову іогó на блю

ді, и дано дівйці,

и віднесла матері

своій.

12 И прийшлй уче

никй іог0, и взялй

тіло, и поховали

іог6, и прийшóвши

сповіетйли Исуса.

а 18 Шочувши про се

Исус, поплйв звід

тіла човном у пу
кетйню в окровие; а й

почувши народ, пій

нпóв слідбм за ним

пішки з городів.

14 И вийшовши

иeye,побачив багато

нарóду, и жалкував

над нимй, и сцiлйв

недужих іх. 8

15 Як же настав

вечір, приступйли до

ióгоученикй іогó,го

вóрячи: Тут пустй

ня, и час уже минув;

відошлй народ, не

хáй иде в села, та

накупить харчі собі.

16 Исус жерече ім:

Не треба ім ийтй;

дайте ви iм істи.

17, Вони ж кажуть

iому: Не маємо тут,

як тількi пать хлі

бів та дві рйбі.

18 Він же рече:

Принесіть міні іх

сюдй.

19 И звелів нар6

дові посідати на тра

ві, и, взявши пять

хлібів та дві pйбі, и

поглянувши на не

бо, шоблагословйв,

и лймлини подавйв

8 А 4
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і

хлібй ученикам, а

ученикй людям.

20 и іли вонй всi,
и понаідались; и на

збирали окрушйн, що

позоставались, два

надцять пбвних кб

щиків.

21 А тих, що iли,

булб тисяч из пять

чоловіка, бпріч жі

нóк та дітей.

22 Ипримусив зараз

Мсус учеників своіх

увійтйвчбвен,ипли

стй поперед ібго на

той бік , пбки він

одпустить нарóд.

23 А відпустйвши

нарбд, зійшов на гó—

ру самотбю, молй

тись; и як настав

вечір, був там одйн.

24 Чбвен же був

уже серед моря, и
ОИЛ0 101"0 * фИЛЯМИ :

бо вітер був про
тйвний. * :

25 У четверту ж

сторбжу нбчи, прий

шбв до них Исуе,

идучи по мбрю.

26 И побачивши

ученики, що він яде

по мбрю, стрівóжи

лись, кажучи, що се

мара, и кричали з

переляку. *, в

27 Исус же загово

рйв зараз до них, гла

гóлючи: Спокóйтеся:

се я: не лякайтесь.

28 Петр же озвав

шись каже до ібго:

Гóсподи, колй сети,

звели міні йти до

тебе по воді.

29 Він же рече:

Идй. И вийшов Петр

из чóвна, и пійшбв

по воді, щоб ийтй до

Исуса. *

30 Та, бачивши

сильний вітер, зля

кавсь, и, почавши

тонути, кричав, го

вбрячи: Господи,

спаси мене- *

34 Исfе же про

стяг зараз руку,вхо

пйв іогó, и рече до

ióго: Маловіре, чого

всумнйвся ecй? “

з2 И як увійшлй

воний в чóвен, утйк

вітер. - *,
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33 А ті, що булй в

чбвні, приступивши
ноклонились тому,

кажучи: Истино Бб

жий Син ecй.

34 И , поплйвши,

прибулй вонй в зем

лю Гениeарецьку.

35 И познавши

ібго тамешні люде,

послали по всій

тій окблиці, ипривб

дили до ібго всіх

недужих;

36 и благали іогó,

щоб тількі приторк

нутись iм до краю

одежи іогб;и скількі

іх дотбркувалось,

одужували.

Голова ХV.

т прийшлй до

Исусаписьменни

ки та Фарисéі з Єру

салйму, кажучи:

2 Чого твоі уче

никй переступають

переказ старшйx? бо

не мйють рук своіх,

як ідять хліб.

з Він же oавав

шись рече до них

Чого ж ce и ви

переступаєте запо

відь Ббжу ради

переказу вашого?

4 Бог бо заповідав,

глагблючи: Поважай

батька твогб и ма—

тір, и: Хто налаe

батька абб матір,

нехай умpé смертю.

5 Ви ж кажете:

Хто скаже батькові

абб матері: Дар,

чим би з мене, поко

pйстувався,

6 то й не поважай

батька свого абб

матери свові. И зні

вечили ви зановідь

Ббжу ради перека

зу вашого.

7 Лицеміри, дóбре

прорік про вас и
сая, глагблючи:

8 Нарбд сей при

ближується до мене

губами своіми, и y

стами мене шанув,

серце ж іх далеко

від мене.

9 Та марно вонй

поклонйються міні,
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навчаючи наук за

повідей чоловічих.

10 И, приклйкавши

людей, рече до них:

Слухайте та й розу

мійте:

11 Не те, що йде

в уста, сквернйть

чоловіка, а що ви

хóдить из уст, те

сквернйть чоловіка.

12Приступйвшито

ді ученикй, реклй до

ióго: Чи знаєш, що

Фарисéі, чувши слó

во, поблазнйлись?

13 Він же озвáв

шись речé: Уcйка

рослйна, що не

насаджував, Отець

мiй небесний, вйко

рениться.

14 Не вважайте на

них: проводирі вонй

сліпі сліпйx. А колй

сліпйй веде сліпóго,

обйдва впадуть у

яму.

15 0звався ж Петр

и каже до ібго:

Вйясни нам сю прй

повість.

16 Исус же речé: Чи

й ви ще без рóзуму?

17 Чи ще не зрозу

міли, що щб вxб

дить в уста , иде

в живіт, и зверга

ється в одхіднйк;

18 а те, що вихó

дить из уст,береться
з серця , и воно

сквернйть чоловіка.

19 Бо з серця бе

рутьсяледачі думки,

душогубства, пере

любки, блуд, крадіж,

криве свідкувáнне ,

хула.

20 0цé що сквер

нйть чоловіка; а істи

непомйвши рук, се

не сквернйть чоло

віка.

21 Вййшов тоді И—

сус извідтіля, и пе

рейшóв у Тйрські та

в Сидбнські стó—

рони.

22 Колй се жінка

Ханáнка прийшла з

тих грянйць, и кри

чала до ібго, кажу

чи: Шомйлуй мене,

Гóсподи, cйну Да
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вйдів; дочка моя

тяжко біснується.

23 Він же не від

казав ій ні слбва.

И приступйвши уче

никй іогó, благали

іогó, кажучи: Відпу

стй іі: бо кричйть

За НаМИ.

24 Він же бзвав

шись рече: Пбслано

мене тількі до загуб

лених овечбк дбму

Израілевого.

25 Вона ж, при

ступйвши, покло
нилась пому, кажу—

чи: Гóсподи, помо

жй міні.

26 Він же озвав

шись речé: Не го

дйться взяти в ді—

тей хліб, и кйнути

собакам.

27 А вона каже:

Так, Гóсподи; тількі

ж и собаки ідять

кришкй, що падають

из стола в госпо—

даря іх.

28 Тоді озвавсь И

сус и рече до неі:

Жено, велйка віра

твой: нехай станеть—

ся тобі, як бажаєш.

И одужала дочка ії

з тогó часу.

29 И перейшóв—

ши Исус извідтіля,

прийшбв блйзько до

мбря Галилéйсько

го, и, зійшбвши на

гбру, сів там.

30 И поприхóдило

до ібго пребагато

людей, маючи з со

бóю кривйх, слішйх,

німйх, калік и ба

гацько йнших, та й

клали іх у ногах в

Исуса: и сцiлйв іх ;

31 так що люде

дивувались, бачив

ши, що німі говó

рять, каліки здо

рбві, криві хóдять,

а сліпі бáчять; и

прославляли Ббга

Изрáiлевого.

32 Исус же, по

клйкавши учеників

своіх, речé: Жаль

міні людей: бо вже

вонй три дні пробу
вають зо мною, и

не мають що істи; и

48



по Св. Матеéєві.

не хóчу відпустйти

іх голóдних, щоб не

помліли на дорбзі.

33 И кажуть iому

ученикй іог6: Де ж

нам узяти стількі

хліба в пустйні, щоб
нагодувати стількі

нарбду?

34 И речé iм Исус:

Скількі хлібів маєте

ви? Вонй ж кажуть:

Сім, та кілька рйбок.

35 И звелів нарó

дові посідати на

землі.

36 И, взявши сім

хлібів та рйбу, оддав

хвалу, ламав и да

вав ученикам своім,
а ученики народові.

37 И іли всі, и по

наідались:иназбира

лиостанків ламаного

сім пóвних кошиків.

38 А тих, що iли,

булó чотири тйсячі

чоловіка, опріч жі

нбк та дітей.

39 И, відпустйвши

нарóд, увійшов у чó

вен, та й прибув

грянйці Магдальскі.

Голова ХVI.

П та

кóж Фарисéі та

Садукéі и, спокушу

ючи, бажали від іб

го, щоб показав ім

ознаку з неба.

2 Він же озвавшись

рече ім: Як настáне

вечір, ви говóрите:

Погóда; бо черв6—

ніється небо.

3 А в ранці: Сегбд

ні непогідь; бо небо

червбніє та хмарить

ся. Лицеміри, лице

неба вмієте познава

ти, а ознак часу не

мóжете?

4 Кбдло лукаве та

перелюбне ознаки

шукає; и ознака не

дасться іому, хиба

тількі ознака Ібни

прорбка. И, покйнув

ши iх, пійшóв.

5 И переплйвши

ученикй іогó на той

бік, забули взяти

хліба.

6 Исус же рече до
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них: Гледіть, осте

регайтесь квасу Фа

рисейського таСаду

кéйського.

7 Вонй ж мірку

вали собі, кажучи:

Се, що не взялй ми

хліба.

8 Постерігши ж

ІЙсус, речé до них:

Що ви міркуєте собі,

маловіри, що хліба

не взялй?

9 Хиба ще не зро

зуміли, та й не па
МЯТа6Те ПЯТИ ХЛl—

бів пятем тйсячам,

и скількі кбшиків

набрали?

10 ані семй хлібів

чотирем тйсячам, и

скількі кóшиків на

брали?

11Як сене розуміє

те, що не про хліб

я казав вам, остере

гатись квасу Фари

сейського та Саду

кейського?

12 Тоді зрозумiли,

що не казав остере

гатись квасу хліб

ного, а науки Фа

рисейськоі та Саду

кéйськоi.

13 Як же прийшбв

Исус у стóрони Ке

сари Филйпoвoі, то

питавучеників своіх,

глагблючи: Хто я,

кажуть люде, Син

чоловічий?

14 Вонй ж сказали:

Одні: Іоан Христй

тель; другі: Илля:

йнші ж: Єремйя або

одйн з прорóків.

15 Рече до них: Ви

ж як кажете? хто я?

16 0звавшись Сй

мон Петр, каже:

Ти єcй Христбс, Син

Ббга живóго.

17 И озвавшись И—

сус, рече до ібго:

Блажен єcй, Сймоне

cйну Ібнин: бо тіло

и кров не відкрйла

тобі, а Отець мій,

що на небі.

18 Скажу ж и я

тобі: Що ти єcй

Петр, и на сему

камені збудую цер

кву мою, и ворота
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пекельні не поду
2КаК0ТЬ 11.

19 И дам я тобі

ключі царства небé

сного; и що звяжеп

на землі, буде звй

зане на небі; а ндо

розвяжеш на землі,

буде розвязане на

небі.

20 Тоді наказав у

ченикам своім, щоб

не казали нікбму,

що вінИсусХристбс.

21 З тогó часу по

чав Исус виявляти

ученикам своім, що

мусить ийтй в Єру

салйм, и багато тер

піти од старшйх, та

архиєреiв, та пись

менників, и бути

вбйтим, и встатй

третéго дня.

22 И взявши іогó

Петр, почав доко

рйти, іому, кажучи:

Пожалься себе, Гó

споди: нехай сe не

станеться тобі.

23 Він же обер

нувсь и рече до Пе

тра: Геть від мене

Сатанб! ти блазнйш

менé: бо не гадаєш

про Ббже, а про чо

ловіче.

24 Речé тоді Исус

ученикам своім: Ко
ЛИ ХТО Х0Че ИТИ С.Л1—

дбм за мнбю, нехай

відречеться себе са

мбго, и візьме хрест

свій, та й иде слі

дбм за мнбю.

25 Хто бо хóче спа

стй душу свою, той

погубить іі; хто ж

погубить душу свою
ради мене, знаиде 11.

26 Що бо за ко

pйсть чоловікові,

хоч би світ увесь

здобув, а душу свою

занапастйв? абó що

дасть чоловік у за

мін за душу своюн

27 Прййде бо Си

чоловічий у славі

Отця свогó з ангела

ми своіми; и тоді

віддасть кóжному по

ділам іогб.

28 Истино глагблю

вам: Єсть деякі між
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стоячими тут, що не

вкусять смерти, аж

пбки побачять Сйна

чоловічого , гряду

щого в царстві своім.

Голова ХVII.

А шість день

бере Исус Петра,

Якова, та Іоана бра—

та іогб, и веде іх

на гóру висбку о
кроме,

2 и переобразйвсь

перед нимй: и сий

ло лицé іогó як

сбнце, а одежа іогó

стала біла як світло.

3 Колй сe явйвсь

ім Мойсей та Илля,

розмовляючи з ним.

4 0звався ж Петр,

и речé до Исуса:

Гóсподи, дббре нам

тут бути: колй хó

чеш, зрббимо тут

три намети: одйн

тобі, одйн Мойсеєві,

а одйн Иллі.
е р

5 Ще вiи говорйв,

аж ось ясна хмара

отнила їх, и ось го

лос из хмари гла

гóлючий: Се Син

мій любий, що я

іогó вподобав; іогó

слухайте.

6 Зачувши се уче
ники, припали лицем

до землі , и поля

кались вельми.

7 И прийшóвши

Исус, торкнув іх, и

рече: Устаньте и не
«ЛЯКаИТ6025.

8 Вонй ж знявши

бчі своі, не бачили

нікбго, тількі одно

гó Исуса.

9 И, як схóдили во

нй з горй, наказав ім

ІИсус, глагблючи: не

кажіть нкому про

се видінне, аж поки

Син чоловічий уста

не з мертвих.

10 И питали в ібго

ученикй іогó, кажу

чи: Що ж се кажуть

письменники, що Йл

ля мусить прийтй

попереду?
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11 Исус же озвáв

шись рече ім: Илля

прййде попереду, и
налагодить усе.

12 Я ж глагблю

вам : Що Илля вже

прийшóв, та й не

познали іогó, а зро

бйли на ібму, що

схотіли. Так и Син

чоловічий терпіти

ме від них.

13 Тоді зрозуміли
ученики, що глаго

лав ім про Іоана

Христйтеля.

14 И, як прийшлй

вонй до нарбду, при

стушйв до ібго чо

ловік, припавши по

му до ніг и говó

рячи:

15 Гбсподи, помй

луй могó cйна:

він бо місячник, и

тйжко мучиться: пó

часту бо падає в
огонь, и почаcту в

вóду.

16 И привів я іогó

до учеників твоіх,

та й не змоглй вонй

ецілити іогó.

17 0звався ж Исус

и речé: 0 кóдло

невірне та рóзво

ротне! Дбки буду

з вами? дбки тер

пітиму вас? При

ведіть міні іогó

сюдй.

18 И погрозйв iому

Исус, и вийшов з

ібго диявол, и оду

жав хлóпець з тогб

часу.

19 Приступйвшито

ді ученикй до Исуса,

сказали на самоті:

Чом не змоглй ми

вигнати іогó ?

20 Исус же речé

ім: Через невіру ва

шу: йcтино бо гла

гóлю вам: Колйб

ви мали віри з зер

но горчйці, то ска

зали б оцій горі: Пе

рейдй звідсіля ту

дй; то й перейде;

и нічóго не буде не

мóжного вам.

21 Се ж кóдло не

вихóдить, як тількі

молйтвою та пб

СТОМ.
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22 Як жепробували

вонй в Галилéі, рече

до них Исус: Син

чоловічий буде вй

даний у руки людям;

23 и вбьють іогб,

а третéго дня він

устйне и засуміли
вони вє.льми.

24 Як же прийшлй в

Капернаум, присту
пили ті, що данину

збирали, до Петра, и

казали: Чи не дасть

вашучйтельданйни?

25 Каже: Так. И як

увійшóв у госпбду,

попередйв іогó Исус,

глагблючи: Що ти

думаєш, Сймоне? з

кбго земні царі зби

рáють данйну? з

своїх синів, чи з

чужйx?

26 Каже до ібго

Петр: Из чужих. Ре

чé iому Исус : То

синй вільні.

27Тількі ж, щоб не

блазнйти нам іх, идй

до мбря, та закйнь

удку, и першу pйбу,
що піймається, візь

мй и, роззявивши

ій рот, знайдеш ста

тйра; взйвши іогó,
дaи ім за мене и за

себе.

Голова ХVIII.

Т часу присту

пйли ученикй до

Исуса, кажучи: Хто

більший у царстві

небесному ?

2 И, поклйкавши

Исус хлопятко до

себе, поставив іогó

серед них,

3 и речé: Истино

глагблю вам: Колй

ненавернетесь,та не

станете як діти, то

не ввійдете в цар

ство небесне.

4 Още ж, хто сми

рйться як хлопятко

се, той більший у

царстві небесному.

5 И хто прййме

однó таке хлопятко

в имй мов, мене при

ймає.

6 Хто ж зблаз

нйть одногб з сих

малйх, що вірують
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у мене, лучче іому,

щоб повішено мли

нбве жбрно на шйю
тому, та и утоплено

в глибині мбрській.

7 Гбре світові від

пóблазней! треба бо

прийтй пбблазням;
тількі ж горе тому

чоловікові, що через

ióго пóблазнь при

хóдить!

8 Колй ж рука

твоя абó нога твоя

блазнйть тебе, відо

тнй ii, та й кинь од

себе: лучче тобі

ввійтй в життé кри

вйм абб калікою,

ніж мавши дві руці

чи дві нозі, бути

вкйнутим ув огбнь
вічнии.

9 И колй бко твоé

блазнйть тебе, вй

рви іогó, та й кинь

од себе: лучче тобі

увійтй в життé од

нооким, аніж мав

ши дві бці, бу

ти вкйнутим ув

огняне пекло.

10 Гледіть, щоб не

погордувати однйм

из малйх сих: гла

гблю бо вам : Що ан

гели іх на небі по

всяк час бачять ли

ще Отця могó небéc

ного.

11 Син бо чоловічий

прийшбв спасати за

гублене.

12 Як вам здається ?

колй буде в якбго

чоловікa cбтня ове

чбк, та заблудить

одна з них, чи не

покйне він девять

десят и девять, та

не пійде в гбри, и

не шукатиме заблуд—

ноі ?

13 И колй до—

ведеться знайтй

іі, йcтино глагóлю

вам: що веселйться,

над нею більше ніж

над девятьдесят и

девятьма, що не за

блудйли.

14 Так нема вблі

перед Отцем вашим,

що на небі, щоб за

гйнув одйн из сих
М8l«ЛlиIХ.
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15 Колй ж погрі

шйть прóти тебе

брат твій, идй и об
личи 1ого між то —

бóю и ним самйм.

Колй послухає тебе,

здобув єcй брата

тногб;

16 колй ж не по

слухає, візьмй з со

ббю ще одногó абб

двох, щоб при устах

двох свдків, абб

трех, стало кóжне

слбво.

17 Колй ж не по

слухає іх, скажй

церкві. Колй ж и

церкви не послухає,

нехай буде тобі, як
ППОГаНИН И МИТНИК.

18 Истино глагблю

вам: Щó звйжете

н8 землі, буде звйва

не на неоі; а щороз

вяжете на землі, бу—

де розвязане на небі.

19 Знов глагблю

вам : Що колй двбе

з вас зróдяться на

землі про всяку річ,

якбі проейтимуть,

станеться iм від

Отця могó, що на

небі.

20 Де бо двбє абб

трбезберуться вимя

мо6, там я посе

ред них.

21 Приступйвши

тоді Петр до ібго,

рече: Гóсподи, скіль

кі раз грішйтиме

прбти мене брат мій,

ия прощатиму іому ?

до семй раз?

22 Речé iому Исус:

Не кажу тобі: До

семй раз, а: До сім

десят раз семй.

23 Тим же то у

подобйлось царство

небеснечоловікуща

реві, що, схотів

узяти перелік од

слуг своіх.

24Як жепочав бра

ти, приведено iому

одногб, що завинйв

іому десять тйеяч
Та.ЛаНТІВ.

25 Як же не мав

він, що віддати, зве

лів, пан іог6 прода

ти пого, и жінку

іогó, и дітей, и все
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що мав, та й від

дати.

26 Упавши тоді

слуга , поклонйвся

iому, кажучи: Пане,

потерпй міні, и все

тобі віддам.

27 Змилосе дився

ж пан слугйr тогó,

відпустйв іогб , и

простйв іому довг.

28 Слуга ж той,

вййшбвши, знайшбв

одногó з товáришів,

своіх, що завинйв

іому сóтню денариів;

и, вхопйпши іогó,

давйв, кажучи: Від

дай міні, що вйнен.

29 Упавши тоді то

вáриш іогó в нóги

iому, благав іогó,

кажучи: Потерпй,

міні, и все віддам

тобі.

30 Він же не схотів,

а відійшбвши укй—

нув іогó в темнйцю,

пбки віддасть довг.

31 Бачивши ж то

вáриші іогó, що ста

лось, жалкували
вельми, и пишовши

сказали своєму па—

нові все, що сталось.

32. Тоді призвавши

іогó пан іогó, рече

iому: Слуго леда

чий, увесь довг

той простйв я тобі,

як благав єcй мене:

33 чи не слід булó

й тобі помйлувати

товариша твогó, як

и я тебе помйлував?

34 И розгнівйв

шись пан іогб, пе—

редав іогó мучйте

лям, аж пбки від—

дасть увесь довг
пому.

35 Так и Отець

мiй небécннй робй

тиме вам, як не

прощатимете кбжен

братові своєму від

сердець ваших прб

вин іх.

Голова ХІХ.

й| сталось, як скін

чйв Исуе ці сло

ва, вийшов він з

Галилéі, и прийшбв
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у грянйці Юдейські,

за Іорданню.

2 и йшлó слідбм за

ним пребагато нарб

ду, и вйгoів іх там,

3 И приступйли до

ióго Фарисéі,споку—
шуючи ioуб, и ка—

жучи iому: Чи, го

дйться чоловікові

розвóдитись и8 жін
кою своéю за всяку

вину?

в Він же озвáв

шись рече ім: Хибá

ви не читали, що

хто втворйв у по

чйні, мужчйною й

жéнщиною втворйв

ix?

5 и речé: Тим чо

ловік покйне батька

й матір та пригбр

неться до жінки

сво6і, и будуть у

двбх тіло однб.

6 Так що вже не

двбе, а тіло однб.

0цé ж, що Бог злу

чйв, чоловік нехай

не розлучуe.

7 Кажуть вонй

iому: На що ж зве

лів Мойсей давати

розвідний лист и

розвóдитись и8 нею ?

8 Реч6 ім: ЩоМой

сéй задля жорсто

кости сердець вá—

ших дозволив вам

розвóдитись из жін

ками вашими; у по

чйні ж не булб

ТаК.

9 Глагóлю ж вам:

Що, хто розведеть

ся з жінкою свовю, .

хиба за перелюб, та

ожéниться з йншою,

р6бить перелюб; и

хто з рóзвідкою

ожéниться, рббить

перелюб.

10 Кажуть ioмy y

ченикй іогó: Колй

така справа чолові

ка з жінкою, т0 не

д6бре женйтись.

11 Він же рече ім:

невсізміщають слб

во ce, а кому дáно.

12 Єсть бо скопці,

що з утрбби мате

риноі родйлись так:

и є скопці, що ско
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пйлись од людей; и

є скопці, що скопйли

себе задля царства

небесного. Хто мо

же змістйти, нехай

містйть.

13 Тут попривóди

ли до ібго дітóк,

щоб положйв руки

на них, та помолйв

ся; ученикй ж за—

казували ім.

14 Исус же речé:

Пустіть дітбк, не

зупиняйте іх прий
тй до мене: бо та

кйх царство не—

бесне. ,

15 И, положйвши

руки на них, пійшóв

звідтіля.

16 И ось одйн,

приступйвши, каже

iому: Учителю бла

гии, що доорого ро

бйти міні, щоб мати

життв вічне?

17 Він же рече до

ióго: Чогó ти звеш

мене благйм? ніхтб

не благйй, тількі о

дйн, Бог. Колй ж

бажаєш увійтй в

життé,

повіді.

18 Каже до ióго:

Котбрі? Исус же

рече: Оці: Не вби—

вай, Не робй пе—

péлюбу, Не крадь,

Не свідкуй крйво,

19 Поважай батька

твогó и матір, и:

Любй ближнéго тво

гб як себе самбго.

20 Каже іому мо

лодець: Все се хо

ронйв я з малку

мбго;, чогó ще не

достав міні?

21 Речé до ібго

Исус: Колй хóчеш

бути звершений, идй

продаи, що маєш,

и дай уббгим, и

матимеш скарб на

небі; и прихóдь, та

й идй слідбм за

мнбю.

22 Як же почув

молодець се слбво,

одійшóв засмутйв—

шись: бо мав до—

статки велйкі.

23 Исус же речé

держй за—
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до учеників своіх:

Истино глагблю вам:

Що тяжко багатому

ввійтй в царство

небесне.

24 Знов же глагó

лю вам: Легше вер

блюдові кріз ушкó

гблки пройтй, ніж

багатому в царство

Бóже ввійтй.

25 Почувши ж у—

ченикй іогó, диву

вались вельми, ка—

жучи: Хто ж змбже

спастйся?

26 Исус же, гля

нувши, рече им: У

людей се не мож

лйве, у Ббга ж все

можлйве.

27 0звавсь тоді

Петр и каже до

ióго: Ось ми покй

нули все, та й

пійшлй слідбм за

тобóю; що ж буде

нам?

28 Исус же речé

до них: Истино гла

гблю вам: Що ви,

пійшóвши слідбм за

мнóю, у новона

станню, як сяде Син

чиловічий, на пре
столі слави своєп,

сядете такóж на

дванадцятй престó —

лах, судячи дванад—

цять рóдів Израі—

л613их.

29 И кóжен, хто по

кйнувдомй, абб бра:
тів, абó céстер, абó

батька, абó матір,

абó жінку, абó дітей,

абб поля , задля

имй могб, в сóтеро

прййме, и життé віч

не осягне.

30 Тількі *
Г1 ПеDВП дуть

тії а

ні перві.

Голова ХХ.

П бо цар

ство небесне чо

ловіку. господареві,
що виишов рано в

рінці наймати ро

oітників у вино

градник свій.

2 И, згодйвшись из

робітниками по де
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нáрию на день, пі

слав іх у виноград
НИК 0281Й.

3 И, вййшовши ко

лó третéі годйни,

побачив йнших, що

стояли на торгу без

діла,

* и речé до них:

Идіть и ви в вино

градник, и що буде

право, дам вам. Вонй
И П1ИШІЛИ.

5 Вййшовши знов

коло шестоі и девя

тоі годйни, зробйв

так само.

6 Вййшовши ж ко

лб одинадцятоігодй

ни, знайшбв йнших,

що стояли без ді

ла, и рече до них: Чо

гó тут стоітé увесь

день без діла? .

7 Кажуть вонй іо

му: Бо ніхтб не най

няв нас. Речé він

ім: Идіть и ви в ви

ноградник, и що бу

де право, одержите.

8 Як же настав

вечір, рече пан вино

градника прикащи

кові своєму: Поклйч

робітників, та роз

дай ім заплату , по

чавши від останніх

аж до первих.

9 И прийшóвши ті,

що колб одинадця

тоі годйни, взялй по

денарию.

10 Прийшóвши ж

перші, думали, що

більше візьмуть; та

взялй й вонй по

денáрию.

11 И взявши вонй,

нарекали на госпо
даря,

12 говóрячи: Що

сі останні одну го

дйну робйли, и зрів

няв єcй іх из нами,

що знocйли тяготу

дня и жар.

13 Він же озвав

шись рече одному

з них: Друже, не

кривджу тебе: хиба

не за денария зго

дйвся єcй зо мнбю?

14 Візьмй своé, та

й идй: я ж хóчу и
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сему останнéму дá

ти, що й тобі.

15 Хиба ж не віль

но міні робйти, що

хóчу, з добрбм моім?

Чи тогó тво6 óко

лихе, що я дббрий?

16. Так будуть

останні перві , а

перві останні : ба

гато бо званих, мá

ло ж вйбраних.

17 И йдучи Исуe у

Єрусалйм, узяв два

надцять учеників на

самоту в дорбзі, и

рече до них:

18 Оце ми йдемó

в Єрусалйм; и вй

дадуть Сйна чоло

вічого архиєреям та

письменникам, и осу

дять вонй іогó на

смерть,

19 и вйдадуть іогó

поганам, щоб з ібго

насміхались, та бй

ли, та роспялй"; а

третего дня він вос

крèсне.

20 Тоді приступйла

до ібго мати синів

Зеведеєвих из сина

ми своіми, клáняю

чись та просячи чо

гóсь у ібго.

21 Він же рече до

нéі: Чогó хóчеш?

Каже вона до ібго:

Скажй, щоб сиділи

оці два синй моі,

одйн. п0 правйці

твопи , а другии по

лівйці у царстві

твоєму.

22 0звався ж Исус

и речé: Не знаєте,

чог6 прбсите. Чи
ЗМ0ЖеТе ВИ ПИТИ

чашу, яку я пйтиму,

и христйтись хри

щеннєм, якйм я хри

щусь? Кажуть iому:

змбжемо.

23 И рече до них:

Ви-то чашу мóю пй

тимете,и хрищеннєм,

якйм яхрищусь, хри

стйтиметесь: тіль

кі ж , щоб вам си

діти по правйці в ме

не и по лівйці в мене,

се не єсть мо6 дати,

а кому приготóв

лено від Отця могб.

24 И ночувши де

62



по Св. Мятеéєві.

сять,ремствували на

двох братів.

25 Исус же, поклй

кавши іх, речé: Ви

знаєте, що в поган

князі панують над

нимй, ивелйкі управ

ляють нимй.

26 Не так же буде

в вас: ні, хто хóче

бути велйким між

вами, нехай буде

вам слугою;

27 и хто хóче між

вами бути першим,

нехай вам буде ра

бóм,

28як Син чоловічий

неприйшóв,щобслу
жено пому, а служи

ти, иМїдушу і
р r

викуп за многих.

29 И як вихóдили

вонй в Єрихбна, ий
шло слідом за ним

багато нарóду.

30 И ось двбє слі

пйх, дщо сиділи над

шляхбм, почувши,

що Исус идé мймо,

кричали, кажучи:

Помйлуй нас, Гó

споди, cйну Давйдів.

31 Нарбд же сва

рйвсь на них, щоб

мовчали; а вонй ще

більш кричали, ка

жучи: Помйлуй нас,

Гóсподи, cйну Да

вйдів.

32 И зупинйвшись

Исус, поклйкав іх,

и речé: Що хóчете,

щоб зробйв вам?

33 Кажуть iому:

Гóсподи, щоб бчі

наші відкрйлись.

34 Змилосердивсяж

Йсус, и доторкнувсь
очеи їх, и зараз про

зріли бчi ix, и пій
шли вони слідом за

ним.

Голова ХХІ.

А як зближались

до Єрусалйму, и

прийшлй в Виeфа

гию, догорй0лйвноі,

послав тоді Исус

двох учеників,

2 глагблючи ім: И

діть у селó,що перед

вами, и зараз знаи

дете ослицю привя

зану и осля з нею;
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одвязавши,

діть міпі.

3 И колй хто вам

казатиме щó, ска

жіть: Що Господéві

треба іх; зараз же

відпустить іх.

4 Се ж усе сталось,

щоб справдйлось,

щопромбвивпрорбк,

глагóлючи:

5 Скажіть дочці

Сибньскій: Ось царь

твій идé до тебе,

тйхий, и сидйчий на
осли, и на осляті си

нові підьяремного.

6 Пійшóвши ж уче

никй, вчинйли, як

звелів ім Исус,

7 и привелй ослйцю

и осля, и положили

на них одежу свою,
та и посадили 1oгo

зверху.

8 Пребагато ж на

рбду простилали о

дежу свою по дорб

зі: йнші ж різали
вітте з дерева и

встилали дорбгу.

9 Нарбд же, що

йшóв попереду и по

приве зáду, поклйкував,
говóрячи: 0cáнна cй

нуДавйдовому: Бла

гословен грядущий

в имй Госпбднє ;

Осанна на вишинах.

10 А як увійшóв вiи

у Єрусалйм, здвиг

нувсь увесь гброд,
говóрячи: Хто сета

кйй?

11 Нарбдже казав:

Се Исус, прорбк из
Назарета Галилей

сбк01'0.

12 И прийшóв Исус

у церкву Ббжу, и
повиганяв усіх, що

продавали да торгу
вали в церкві, и по

перевертав столй в
міняльників, и осло

ни в тих, що прода

вали голубй;

13 и рече до них:

Пйсано: Дом мій дбм

молйтви зватиметь

ся; ви ж іогó зробй

ли вертепом розони

ників. «

14 И прихóдили до

ібго в церкві сліпі

й криві, и сцiлйв іх.
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*

—

15 Бачивши ж ар

хиєреі та письмен

ники чудеса, що він

робйв, и хлопйт, що

поклйкували в цер

кві, и казали: Осан

на сйну Давйдовому,

розлютувались,

16 и казали до іб

го: Чи чуєш, що

оці кажуть? Исус же

рече ім: Так. Хиба

ви нікóли не читали:

о из уст немов

ляток и ссущих вй

рядив єcй хвалу?

17 И, покйнувши іх,

вййшов бсторонь из

города в Виeáнию;

и пробував там.

18 У ранці ж, вер

таючись у город,

зголоднів.

19 И, побачивши

одну смоківнйцю на

дорбзі. прийшбв до

неп, и нічого не знаи

шбв на ній, тількі

саме лйстє, и рече

до нéі: Щоб нікóли

з тебе бвощу не бу

лó до віку. И зараз

усбхла смоківнйця.

20 И бачивши уче

никй іогб, здивува

лись, кажучи: Як

зараз усбхла смоків

нйця!

21 Исус же озвав

шись рече до них:

Истино глагблювам:

Колйб ви мали віру

и не сумнйлись, ви б

не тількі се смоків

нйці зробйли, аколйб

и сiй горі сказали:

Двигнйсь и кйнься

в мбре; станеться.

22 И все, чогó ви

просйтимете в мо

лйтві віруючи, одер

ЖИТе.

23А як прийшов він

у церкву, поприхб

дили до ібго навча

ючого архиєреi та

старші людські, ка

жучи: „Якбю вла
стю робиш се? и

хто дав тобі сю

власть?

24 Исус же озвав

шись рече ім: По

спитаю вас и я про

одну річ, про котру

як скажете міні, то и
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я скажу вам, якбю

властю се роблю.

25 Хрищенне Іоа

нове звідкіля булб:

з неба, чи від лю

дéй? Вонй ж мірку

вали собі, говóрячи:

Коли скажемо: З

нéба; то скаже нам:

Чом же ви не віру

вали iому?

26 колй жскажемо:

Від людей; то боi—

мóся нарóду: всі бо

мають Іоана за про

рбка.

27 И озвавшись

сказали Исусові: Не

знаємо. Речé iм и

він: То й я не скажу

вам, якóю властю

се роблю.

28 Ви ж як ду—

маєте? Чоловік мав

двбє дітей; и, прий

шбвши до одногб,

речé: Дитйно, идй

сéгóдні робй в вино

граднику моім.

29 Він же озвав—

шись сказав: Не

хóчу; опісля ж, оду

мавшись, пійшóв.

30 И, прийшóвши

до другого, рече так

само. Він же озвав

шись сказав: Иду,

Гóсподи; та й не

пійшóв.

31 Котбрий з двох

уволйв вблю отця ?

Кажутьвонй до ібго:

Пépвий. Речé ім

Исус: Истино глагó

лю вам: Що митникй

та блуднйці попе

редять вас у цар

ство Ббже.

32 Прийшбв бо

Іоан до вас дорб

гою правди, и не

вірували iому; мит

никй ж та блуднйці

вірували іому; ви ж,

бачивши, не одума

лись навпбслі, щоб

вірувати iому.

33 Иншоі прйповi—

сти послухайте. Був

одйн чоловік госпо

дарь, що насадйв

виноградник, и об

городйв іогó тйном,

и вйкошав у ібму ви

нотбку, и збудував

башту , и віддав
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іогó виноградарям,

та й відьixав.

34 Як же набли

жйлася порá бвощу,
післав він слуги

своі до винограда

рів, узяти овощі
10г0.

35 И взявши вино

градарі слуг іогó,

одного побйли, дру

гого вбйли, йншого

ж укаменували.

36 Знов післав він

йнші слуги, більш

ніж перше; и зро

бйли ім. так само.

37 На останок же

післав до них сйна

свогб, кажучи: По
соромляться сина

могб.

38 Виноградарі ж,

побачивши сйна, ка

зали між соббю: Се

наслідник; ходімо

вбьємб іогó, та й

заберемó насліддє

іогó.

39 И, взявши іогб,

вйкинули геть з ви

ноградника, та й у

бйли.

40 Як же прййде

пан виноградника, то

що зрббить він ви

ноградарям тйм?

* 1 Кажуть вонй до

ióго: Лютих люто

погубить іх, а вино

градник оддасть йн

шим виноградарям,

що віддаватимуть

іому бвощ порй

своєі.

*2 Рече до них И

сус: Хиба нікóли не

читали в писаннях:

Камінь, що відкйну

ли будівнйчі, сей

стався головóю угла.

Від Гóспода сталося

се, и дйвне вонб в

очах наших ?

43 Тим я глагблю

вам: Що відніметься

од вас царство Бб

же, и дасться нарб

дові, що, робйтиме
овощі пого.

* 4 И хто впаде на

сей камінь, розі

бьється; на кбго ж

він упаде, роздавить

того.

45 И вйслухавши
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архиєр і та Фари

се приповісті іого,

догадались, що про

них говóрить.

46 И, шукаючи

вхопйти іогó, опа—

сувалися нарбду: бо
мав пого за пророка.

Голова ХХII.

Ц1 Исус,

знов промбвив до

них прйповістями,
ГЛаГОЛЮЧИ:

2 Уподобйлось цар

ство небесне чоло

віку р цареві, що

нарядив весіллє си

нові своєму,

3 и пiслав слуги

своі клйкати запр6

шених на весіллє: и

не схотіли прийтй.

4 Знов післав йнші

слуги, говóрячи:

Скажіть запрóше—

ним: Ось я обід

мiй наготóвив; волй

моі и годóване по

бйто, и все налаго

джене: идіть на ве

сілле.

5 Вонй ж, зане

хавши, пійшлй собі,

один на хутір, дру

гии до свого торгу:

6 а останні, взявши

слуг іог6. знуща

лись из них, та й

повбивали.

7 Царь же, почув

ши, прогнівйвся, и,

шіславиш військо

сво6 , вйгубив тих

розбипáк, и запалйв
Город іх.

— 8 Рече тоді до слуг

своіх: Весіллє нала

годжене, запрóшені

ж не булй достóйні.

9 Идіть же на рос

хідні шляхй, и ког6

знайдете, запрóшуй
ТЄ На ВеCiЛ.Л6.

10 И вийшовши

слуги ті на шляхй,

зібрали всіх, когó

знайшлй, и лихйх и

добрих, и було ве
СІЛ.Л6 П0ВНе ГОСТей.

14 Царь же, ввій
шовши подивитись

нагбсті, побачив там

чоловіка, не одяг

68



: по Св. Матеéєві

неного у весільню

одежу;

12 и рече до ібго:

Друже, як се увій

шóв єcй сюдй, не

мавши весільнеі оде

жи? Він же мовчав.

13 Рече тоді царь

до слуг: Звязавши

тому ноги и руки,
В13БМ11ТЬ 10Г0 И ВИ

киньте в темряву

надвірню: там буде

плач и скреготаннє

зубів.

14 Багато бо зва

них, мало ж вй

браних.

15 Тоді пійшлйФа

рисéі, и радилираду,

як би піймати іогó

на слбві.

16 И висилають до

ióгоучеників своіх з

Иродиянами, гово

рячи:Учйтелю,знає

мо, що ти правдй

вий єcй, и на путь

Ббжий правдою на

ставляєш, и ні про

кóго не дбаєш: бо

не дйвиеся на лице

людей.

17 Скажи ж тепер

нам: Як тобі зда

ється? годиться да

вати данйну Кеса -

реві, чи ні?

18ІІостерігже Иeye.

лукавство іх, и рече:

Що ви мене споку

шуєте, лицеміри?

19 Покажіть мі

ні гріш податкóвий.

Вонй ж принеслй

іому денáрия.

20 И рече до них:

Чи6 обличчє се й

надпись?

21 Кажуть iому:

Кесареве. Тоді рече

до них: Віддайте ж

Кесареве Кесареві,

а Бóже Ббгові.

22 И, вйслухавши,

здивувались, и, ли

шйвши іогó, пійшлй.

23 Того ж дня при

ступйли до ібго Са

дукéі, що кажуть:

нема воскресення,

и питали іогб,

24 говóрячи: Учй

телю, Мойсей ска

зав: Колй хто вмре,

І не мавши дітей, то
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нехáй брат іогó

ожéниться з жінкою

іогó, и воскресйть на

сіннє братові сво

6му.

25 Булó ж унас сім

братів; и пépвий

оженйвшись умер,

и, не мавши насіння.

покйнув жінку свою

братові своєму:

26 так само и дру

гий брат, и трейтій,

аж до сéмого.

27 0нісля ж усіх

умерла й жінка.

28 0це ж у воскре

сéнню кому з семóх

буде вона жінкою ?

всі бо мали іі.

29 0звався ж Исус

и рече до них: Поми

ляєтесь ви, не зна

ючи писання, ані

cйли Ббжоі.

30 Бо в воскресен .

ню не жéняться, ні

віддаються, а бу

дуть як ангели Бб

жі на небі.

31 Про воскресеннє

ж мертвих хиба не

читали, що сказано

вам од Бóга, глагó

лк0ч0 г0 :

32 Я Бог Авраамів,

и Бог Исаків, и Бог

Яковів ? Не єсть Бог

Бог мертвих, а жи
вих, .

33 II слухаючи на

рбд, дивувався нау

кою іогó.

34 Фарисéі ж, по

чувши, що він при -

мусив Садукеiв мов

чати, зібрались ради

тóго.

35 И спитав одйн з

них, учйтель закб

ну, спокушуючи іо

гó и кажучи:

36 Учйтелю, котб

ра заповідь велйка

в закбні?

37 Исус же рече іо

му:ЛюбйгóсподаБб.
ra твого всім серцем

твоім, и всéю душею

тво6ю, и всею дум
кок0 тв06к0.

38 Се пépва и ве

лйка заповідь.

39 Друга ж подібна

ій: Любй блйжнéго

твогó як себе самóго.
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10 На сих двох за

повідях увесь закбн

и прорбки стоять.

41 Як же зібрались

Фарисéі, питав іх

Исуе,

42 глагблючи: Щó

ви думаєте про

Христá?чий він син?

Кажуть iому: Да

вйдів.

А3 Рече він до них:

Як же сe Давйд зве

іогó в дусі Гóспо

дом, говóрячи:

А і Речé Госпóдь

Господéві моєму:

Сидй по правйці в

мене, дбки поло

жу ворогів твоіх

підніжком ніг твоіх?

45 Колй ж Давйд

зве іогó Гóсподом,

то як же він син

iому?

46 И ніхто не

зумів іому відказати

ні слбва, и ні

хтó з тогó часу не

важився питати іогó

нікóли.

Головй хxшI.

Р: тоді Исус до

нарбду, та доуче

ників своіх,

2 глагблючи: На

Мойсеєвих сідали

щах посідали пись

менники та Фарисéі.

3 Тим усе, що ска—

жуть вам держати,

держіть и робіть; по

ділам жеixнеробіть:

говóрятьбо,инербб

лять.

4 Вяжуть бо тяжкі

оберемки, що важко

носити,икладутьлю

дям на плечі; самі ж

и пальцем своім не

хóчуть двигнути іх.

5 Усі ж діла своі

рбблять, щоб ба

чили іх люде: шй

рятьфилактериі своі,

и побільшують пóли

в одежі своій,

6 и люблять перші

місця на бенкетах,

и перші сідання по

шкблах,

7 и витання на

торгáх, и щоб ввали
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іх люде: Учйтелю,

учйтелю.

8 Ви ж не зовіться

учителями: одйн бо

вáш учйтель, Хри

стóс ; усі ж ви

братй.

9 И отця не звіть

собі на землі: одйн

бо Отець у вас, що

на небі.

10 И не звіться

наставниками: одйн

бо в вас наставник,

Христóс.

11 Більший же між

вами нехай буде

вам слугóю.

12 Хто ж нести

меться вгбру, принй

зиться; а хто принй

зиться, пійде вгбру.

13 Гбре ж вам,

письменники та Фа

рисéі, лицеміри! що

зачиняєте царство

небесне перед людь

мй: ви бо не вхб

дите , и тих, що

вхóдять, не пуска

єте ввійтй.

14 Гбре вам, пись

менники та Фари

сéі, лицеміри! що

жерете домй вдо

вйць, и задля вйду

дóвго мблитесь ; тим

ще тяжчий прйймете

бсуд.

15 Гбре вам, пись

менники та Фари

сéі, лицеміри! що

прохбдите мбре и

землю, щоб зробйти

одногó нововірця, и

колй станеться, рб

бите іогó cйном пé

кла, удвоє гіршим

B80.

16 Гбре вам, прово

дирі сліпі, що каже

те:Хто клястиметься

церквою, нічбго; хто

ж покленеться зб

лотом церкóвним,

винуватий!

17 Дурні и сліпі:

що бо більше: з0

лото, чи церква, що

освячує зблото?

18 И: Хто клясти

меться жертівнею,
нічого; хто ж шокле

неться даром, що на

ній, винуватий.

19 Дурні и сліпі:
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що бо більше: дар,

чи жертівня, що

освячує дар?

20 0ц6 ж, хто кле

неться жертівнею,

кленéться нею и

всім, що зверху неі,

21 И хто кленéться

церквою, кленеться

нею и тим, хто живе

в ній.

22 И хто кленéться

небом , кленеться

престблом Божим и
тим, хто сидить на

нім.

23 Гбре вам, пись

менники та Фари

сéі, лицеміри! що

даєте десятйну з мя

ти, и крбпу, и кмйну,
а залишили ваЖніще

в закбні: суд, и мй

лость, и віру. Сe по

вйнні булйробйти,да

й того не залишати.

24 Проводирі сліпі,

що відціджуєте ко

мара, верблюда ж

глитаєте.

25 Гбре вам, пись—

менники та Фарисéі,

лицеміри! що очи

щаєте зверху чашу

и блюдо, у середині

ж пóвні вонй здйр

ства та неправди.

26 Фарисею сліпйй,

очйсти перш сере

дину чáши и блю

да, щоб и верх іх

стався чйстий.

27 Гбре вам, пись—

менники та Фари

сéі, лицеміри! що

подббитесь гробам

побiляним, що звер

ху являються гар
ними, в середині ж

пóвні кістóк мер

твих и всякоі не

чисти.

28 Так и ви зверху

являєтесь людям

праведні, в середині

ж пбвні лицемір

ства та беззакбння.

29 Гбре вам, пись

менники та Фари

еéі, лицеміри ! що

будуєте гробй про

рбків та украшаєте

памятники правед—

ників,

30 и мовляете: Ко

лйб ми булй за ча
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сів батьків наших,

не булй б спільни

ками іх у крові про

років.

31 Сим же свід

куєте самі на себе,

що ви синй тих, що

вбивали прорбків.

32 И видопóвнюйте

міру батьків ваших.

33 Зміі, кóдло га

дюче, як утічете

від суду пекель

ного ?

34 Тим же то ось

я посилаю до вас

прорбків , и мудр

ців, и письменників,

и однйх з них повби

ваєте та пороспи

наєте, а йнших бй

тимете по шкблах

ваших, та гонйти

мете від гóрода в

гброд:

35 щоб упáла на

вас уей кров правед:
на, пролита на землі

від крові Авеля пра

ведного до крові

Захариi, cйна Ва—

paxйiного, що вбй

ли ви між церквою

и жертівнею.

36 Истино глагблю

вам: Все те прййде

на кóдло се.

37 Єрусалйме, Єру

салйме, що повби

вáв єcй прорбків, и
покаменував носла

них до тебе! скількі

раз хотів я зібрати

дітей твоіх, як курка

збирає курчат своіх,

під крйла, и не схо

тіли!

38 Оце ж оставля

ється вам дом ваш

пустйй.

39 Глагблю бо вам:

Не побачите мене

від нйні, аж пбки

скажете : Благосло

вен грядущий в

имй Госпóднє!

Голова ХХIV.

и Исуе,
пійшóв из цер

кви; и приступйли

ученикй іогó, по
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казати іому будівлю

церкóвну.

2 Исус же речé iм:

Чи бачите се все?

Істино глагблю вам:

Не зостанеться тут

камінь на камені,

щоб не зруйнóвано.

3 Як же сидів на

горі Олйвній, попри

хóдили до ібго уче

никй самотбю, кажу

чи : Скажй нам, колй

Се буде . II якйй

знак твого приходу

и кінця світу?

* И озвавшись И

сус, речé ім: Гле

діть, щоб хто не звів

Ва0.

5 Багато бо при

хóдитиме в имя

мо6 , кажучи: Я

Христбс; и введуть
МНОГИХ.

6. чутимете ж про

воини и слухи про

вóйни; гледіть же

не трівóжтесь: му

сить бо все статись,

та се ще не конéць.

7 Бо встане нарід

на нарід и царствона

царство, и буде го

лоднеча, и пбмір, и

трус по місцях.

8 Все ж се почйн

гбря.

9 Тоді видавати

муть вас на муки,

и вбиватимуть вас:

и зненавидять вас

усі народи задля

имя могó.

10 И тоді поблаз

няться мнбгі, и

видаватимуть однб

*дногó, и ненавйдіти

муть однó 'дногó.

11 И багато лже

прорбків устане, и
зведуть многих.

12 И, задля намнó—

ження беззакбння,

прохолóне любóв

мнóгих.

13 Хто ж вйдер

жить до останку,

той спасéться.

14 и проповідува
ТИМеТЬСЯ СЯ 6ВаН

гелия царства по

всій вселенній на

свідкувáннє всім на
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рбдам; и тоді прй

йде конéць.

15 0це ж, як по—

бачите гидбту спу

стіння, що сказав

Даниіл прорбк, сто

ячу на місці свя

тбму (хто читає, не

хай розуміє:)

16 тоді, хто в Юдеi,

нехайвтікає на гбри;

17 хто на крйші,

нехай незлазить узя

ти що з хати свові;

18 и хто в пблі,

нехай не вертається

назад узяти одежу

свою.

19 Гбре ж важкйм

и годуючим під той

час!

20 Моліться ж,щоб

не довелбсь вам

утікати зимою , ані

в субóту:

21 буде бо тоді

мука велйка, якбі

не булó від настання

світу до сéгó часу,

и не буде.

22 И колйб тих

днів невкорбчено, то

жóдне б тіло не спа

слбся: тількі ж за—

для вйбраних уко

рбченібудутьдні тйi.

23 Тоді, колй хто

вам скаже: Дивйсь,

ось Христóс, абб бн -

де; не йміть віри.

24. Устануть бо

лжéхристи и лже—

прорбки, и давати

муть ознаки велйкі

и дива, щоб, колй

мбжна, звестй й вй

браних.

25 Оце ж наперед

сказав я вам.

26 Колй ж скажуть

вам: Ось він у пу
стині; не виходьте;

Ось він у комбрах;

не діймайте віри.

27 Бо, як блйскавка

вихóдить зі схбду

та сяє аж до за—

ходу, так буде и

прихід Сйна чоло

вічого. -

28 Де бо є труп,

там (збиратимуться

вірлй.

29 И зараз після

гбря днів тих сбнце
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померкне, и місяць не

даватиме світла сво

гб, и збрі попада—

ють из неба, и cйли

небесні захитаються.

30 И тоді йвиться

ознака Сйна чоло

вічого на н6бі; и

тоді заголбсять всі

рбди землі, и по

бачять Сйна чолові

чого, грядущого на

хмарах небесних из

cйлою и славою ве

лйкою.

31 И пішле він

áнгели своі з голос

нйм гуком трубним,

и позбирають вонй

вйбраних іогó від

чотирбх вітрів, од

кінців неба до кін

ців іогó.

32 Від смоківнйці

ж навчіться прйпо

вісти. Колйвжевітте

і стáне, мяке и пу
стить листє, знайте,

що блйзько літо.

33 Так само й ви:

як оцé все побачи

те, відайте, що

близько

рйма.

34 Истино глагблю

вам: Не перейде

рід сей, як усе тée

станеться.

35 Небо й земля

перейде, слова ж

моі не перейдуть.

36 Про день же той

и годйну ніхто не

знає, ні ангели не

бесні, тількі сам

Отець мій.

37 Як же дні Нóя,

так буде и прихід

Сйна чоловічого.

38 Бо, як булй за

днів перед потбпом,

що їли, и пили, же

нйлись, и віддава—

лись, аж до дня,

колй увійшóв Ной

у ковчег,

39 та й не знали,

аж прийшла пбвідь

и познбсила всіх;

так буде и прихід

Сйна чоловічого.

40 Тоді буде двбє

в шблі; одйн візь

під две
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меться, а один зо

ставиться.

* 1 Дві молóтимуть

на жбрнах; одна

візьметься, а одна

зоставиться.

42 Отó ж пильнуй

те: бо не знаєте,

котópoі годйни Го
сшодь ваш прииде.

43 Се ж відайте,

що колйб господарь

знав, у яку сторбжу
прииде злодlи, то

пильнував би, та й

не попустйв би під
КОПаТИ ХaТИ СВ061.

А # Тим же й ви

будьте готóві: бо

тієї години, як и не

думаєте, Син чоло

вічий прййде.

45 Який єсть вір

ний слуга и розум

ний, що поставив

пан іогó над челяд—

дю своєю, щоб роз

давав iй харч у

пóру?

46 Щаслйвий той

слуга, котрбго прий

шóвпи пан іогó,

застáне, що рóбить

ТаК.

17 Истино глагблю

вам: Що поставить

іогó над усім до

брбм своім.

48 А котбрий лу—

кавий слуга каза

тиме в серці сво

ім: Забариться мій

пан прийтй,

19 та й зачне бйти

своіх товáришів, та

істи й пйти з пья

нйцями;
* &«A

50 то прийде пан

тог6 слугй дня,
якого не сподіваєть

ся, и годйни, якоі

не відає,

51, та й відлучить
1oгo , и долю iого

з лицемірами подб
жить: там оуде

плач и скреготаннє

зубів.

Голова ХХV'.

Тоді уподобйться

царство небесне
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десятйдівчатам, що,

взявши лямпи своі,

вййшлй назустріч
женихóві.

2 Пять же булй з

них розумні, а пять

необачні.

3 Котрі необач

ні, взявши лямпи

своі, не взялй з со

ббю оліі.

4.Розумні ж узялй

оліі в пляшечкй своі
r -

З ЛЯМПаМИ СВ0іМИ.

5 Як же женйх ба

рйвся, задрімали всі

та й поснули.

6 0 півночі ж по—

став крик: Ось же

нйх идé; вихóдьте

назустріч іому.

7 Тоді повставá—

ли всі дівчата тйi,

та й укрacйли лямпи

СВ0і.

8 Необачні ж каза

ли до розумних:

Дайте нам оліі вá—

шоі: бо лямпи нáші

гáснуть.

9 Відказали ж ро—

зумні, говóрячи:Щоб

не стало нам и

вам; а йдіть лучче

до тих, що прода

ють, та й купіть
собі.

10 Як же йшли

вонй купувати,

прийшóв женйх: и

що булй готóві,

увійшли з ним на
Весілл6; и зачинено

двері.

11 Опісля ж прихб

дять и йнші дівчата,

та й кажуть: Гó—

споди, Гóсподи, від

чинй нам.

12 Він же озвав—

шись речé: Истино

глагблю вам: Не

знаю вас.

13 0тйм же то

пильнуйте: бо не

знаєте дня, ні го

дйни, колй Син чо

ловічий прййде.

14 Бо, як чоло

вік, відьiжджаючи,

приклйкав слуги

своі, и передав ім
достатки своі,

15 и одному дав
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пять талантів, дру

гому два, йншому ж

одйн, кóжному по

іогб сназі, та й відь

іхав зараз.

16 Пійшбвшижтой,

що взяв пять талан

тів, орудував нимй,

и придбів других
ПЯТЬ Та.ЛаНТІВ.

17 Так само и той,

що два, придбав и

він других два.

18 Той же, що взяв

одйн, пійшóвши,

закопав у землю, и

сховав сріблó пана

свогó.

19. По довгому ж

часу, прихóдить пан

слуг тих , и бере

перелік из них.

20 И приступйвши

той, що взяв пять

талантів, приніс и

других лять талан
тів, говóрячи: Пане,

пять талантів міні

передав єcй; ось

других пять талан

тів придбав я нимй.

21 Речé ж до ібго

нан іогó : Гаразд,

слуго дббрий и вір

ний: у малбму був

єcй вірен, над мнб

гим поставлю тебе.

Увійдй в радощі па

на твогб.

22 Приступйвши ж

и той , що взяв

два таланти, сказав:

Пане, два таланти

міні передав єcй;

ось других два та

ланти придбав я

нимй.

23 Рече до ібго пан

іогб: Гаразд, слуго

дóбрий и вірний:

у малбму був єcй ві

рен, над мнóгим.ло:
ставлю тебе. Увійдй

в радощі пана твогб.

24 Приступйвши ж

и той, що взяв одйн

талант, сказав: Па

не, знав я тебе, що

жорстóкий єcй чоло

вік, що жнеш, де не

сіяв, и збираєш, де

не россишав;

25 и, злякавшись,
ПійШ0В СХ0ВaВ ТВіИ
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талант у землі. Оцé

ж маєш тво6.

26 0звався ж пан

іогó и речé до ібго:

Лукавий слуго н лі

нйвий, знав єcй, що

жну , де не сіяв, и

збираю, де не росси

ПаВ :

27 так треба булó

оддати сріблб мов
міняльникам, и прии

шбвши взяв би я

свов з лйхвою.

28 Візьміть же від

ióго талант, та дай

те тому, що має де

сять талантів.

29 Кóжному бо ма

ючому всюди дасть

ся, и надто матиме;

у немаючого ж, и
що має, візьметься

від ібго.

30 И вйкиньте слу

гу нікчемного у

темряву надвірню:

там буде плач и

скреготаннє зубів.

31 Як же прййде

Син чоловічий у сла

ві своій, и всі святі

ангели з ним , тоді

сяде він на престóлі

слави свові;

32 и зберуться пе

ред ібго всі народи;

и відлучить він іх

однйх 9д других,

як пастух одлучує

овець од козлів;

33 и поставить

овець по правйці в

себе, а козлів по лі

вйці.

34 Тоді скаже царь

тим, що по правйці

в ібго: Прийдіть,

благословенні Отця

мог6, осягніть цар

ство, приготовлене

вам од основання

світу.

35 Бо я голоду

вáв, и ви далй міні

істи; жáждував, и

напоїли менé; був
чуженицею, и прии

менé;

36 нагйй, и зодяглй

менé; недугував и

одвідали мене; був

у темниці, и прии

шли до мене.

81 6



Євангелин

37 0звуться тоді

до ібго праведні,

кажучи: Господи,

колй ми бачили тебе

голóдного, та й на

кормйли? абб жад

нбго, та й напоіли?

38 Коли ж бачили

тебечуженйцею,та й

прийнялй? абб нагйм,

та й зодяглй?

39 Колй ж бачи—

ли тебе недужим,

абó в темнйці, та й

прийшлй до тебе?

10 И озвавшись

царь, промбвить до

них: Истино глагó

лю вам: Скількі раз

ви чинйли се одному

з сих братів моіх най

менших, міні чинйли.

А 1 Тоді скаже він

и до тих, що по лі

вйці: Идіть од мене,

прокляті, ув огбнь

вічний, приготóвле

ний дияволові та

ангелам іогó :

42 бо я голодував

и не далй ви міні

істи; жáждував, и

не напоіли мене;

43 був чуженйцею,

и не прийнялй мене:

нагйм, и не зодяглй

мене; недужим и в

темнйці, и не одві—

дали мене.

44Тоді озвуться до

ібго й сі, кажучи:Гó—

споди, колй ми бачи

ли тебе голбдного,

абб жаднбго, аббчу

женйцею,абб нагбго,

абб недужого, абб
в темнйці, та й не

послужйли тобі?

45 0зветься тоді

до них и промóвить,

глагóлючи: Истино

глагблю вам: Скіль

кі раз не чинйли ви

сéгó одному з сих

найменших, и міні

не чинйли.

46 И пійдуть сі

на вічні муки, а

праведні на життє

вічне.

Голова ХХVІ.

сталось, як скін

чйв Исус усі ці
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слова, рече до уче

ників своіх:

2 Ви знаєте, що

через два дні буде

пасха, и Сйна чоло

вічого вйдадуть на

роспятте.

3 Тоді зібрались

архиєреі, та пись

менники, та стар

ші людські у двір

до архиєрея, на прі

звище Каяфи,

В и радились, щоб

узяти Исуса підсту

пом и вбйти.

5 Та казали: Тількі

не в свято, щобнебу

лó бучимiж нарóдом.

6 Як же був Исус

у Виeáниі, в госпóді

в Сймона прокажéн

ного,

7 приступйла до

ióго жінка, маючи

посудинку предоро

гóго мйра, та й

злила нагбловуiому,

як сидів за столóм.

8 Побачивши ж

ученикй іог6, сер
дились, кажучи: На

що така втрата?

9 Мóжна бо бул5

се мйро продати дб

рого та дати вббгим.

10 Зрозумівши ж

Исус, рече до них:

Що ви смутитé жін

ку" діло бо дббре
ВЧИНИЛа На МІНl.

11 Вейкого бо часу

маєте вббгих з со

ббю, мене ж не

всякого часу маєте.

12 Злйвши бо вона

мйро се на тіло моé,

на погребенне мо6

зробйла.

13 Истино глагблю

вам: Де б ні про -

повідуваласьєванге
лия ся по всему сві

ту, казатиметься й

те, що зробйла оцй,

на спбмин іі.

14 Тоді, пійшóвши

одйн з дванадцятéх,

на имй Юда Иска

рибцький, до ар

хиєреiв,

15 каже: Що хó

чете дати міні, и я

вам вйдам іогó ? Во

нй ж поставили іому

трйдцять срібняків.
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16 И з тогó часу

пуків, нагоди, щоб
пого видати.

17Упервийже день

опріснóчнийпристу

пйли ученикй до

Исуса, кажучи iому:

Де хóчеш, щоб при

готóвили тобі істи

пасху ?

18 Він же речé :

Идіть у гброд до

'ттакóго, та скажіть

iому: Учйтель речé:

Час мій блйзько;

у тебе зроблю пісху
з учениками моіми.

19 и зробйли уче
ники, як повелів ім

Исус; и приготóви

ли пасху.

20 Як же настав

вечір, сів він за сто

лбмиздванадцятьма.

21 И, як вонй iли,

речé: Истино гла

гблю вам, що одйн

з вас зрадить мене.

22 И, засумівши
тяжко, почали го

ворйти до ібго кó

жен з них: Аже ж не

я, Гóсподи?

23 Він же озвав

шись речé: Хто вмо

чає зо мнбю руку в

мйску, той зрадить
МeНЄ.

24 Син чоловічий и

де, як пйсано про іб

го;горе жчоловікові

тому,щоСйна чолові

чого зрадить! Дббре

булó біому, колйб не

родйвся чоловік той.

25 Озвався ж Юда,

зрадник іогб, и ка.

же: Аже ж не я,

учителю" Реч6 до
ióго: Ти сказав єcй.

26 Як же вонй iли,

взявши Исус хліб

и поблагословйвши,

ламав, и давав уче

никам, и рече: Прий

міть, іжте: се єсть

тіло мо6.

27 И, взявши чашу,

и оддавши хвалу,

подав ім, глагблю

чи: Пййте з нéі всі:

28 се бо єсть кров

моя новбго завіту,

що за мнбгих проли

вається на оставлен

нє гріхів.
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29 Глагóлю ж вам:

Що не пйтиму від

нйні з сéгó плóду

винограднвго аж до
дня того, коли пого

пйтиму з вами новйм

у царстві Отця могó.

30 И заспівавши

вонй, вййшли на гó

ру Олйвну.

31 Тоді речé до них

Исус: Всі ви по

блазнитесь мнбю ciéі

нбчи. Пйсано бо:

Поражу пастиря, и

рогейплються вівці
стада.

32 По воскресенню

ж моім попереджу

вас у Галилéю.

33 0звався ж Петр

и каже до ібго: Хоч

усі поблазняться то

ббю, я нікóли не

зблазнюсь.

34 Рече до ібго

Исус: Истино гла

гóлю тобі: Що ciéі

нбчи, перше ніж пі
вень заппе, триичі

відречесся мене.

35 Кáже іому Петр:

Хочбй міні з тоббю

и вмерти, не відре

чусь тебе. Так и всі

ученикй казали.

36 Тоді прихóдить

з нимй Исус на вpó

чище Геeeимáн, и

рече до учеників:

Сидіть тут,пбки пій

шбвши помолюсь от

тáм.

37 И взяв з соббю

Петра та двох синів

Зеведеєвих, и почав

скорбіти та вдава

тись у тугу.

38Тоді рече до них:

Тяжко сумна душа

моя аж до смерти.

Пiдождіть тут,, и
пильнуите зо мною.

39 И, пройшóвши

трбхи далій, припав

лицем свом, моля
ЧИСЬ И Г.ЛаГ0.ЛlК0ЧИ 2

Отче мій, колй мóж

на, нехай мймо йде

від мене чаша ся;

тількі ж не як я хó

чу, а як ти.

40 и прихóдить до

учеників, и знахо

дить іх сплячих, и

речé до Петра: Так
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не змоглй ви одніві

годйни попильнува

ти зо мнбю.

41 Пильнуйте та мо

літься, щоб не ввій

ШЛИ В СПОКVСV. ДVХ—

Т0

немошне.

42 Знов, удруге ві

дійшбвши, молйвся,

глагблючи: Отчемій,

як не мбже ся чаша

мймо йти від мене,

колй не пйтиму іі,

нехай станеться вó

ля твоя.

43 И прийшóвши

знаходить іх знов

сплячих: булй бо бчі

в них важкі.

44 И, зоставивши

ix, пійшóв изнóв, и

молйвсь утрейтє,

промовляючи те ж

саме слбво.

45 Тоді прихóдить

до учеників своіх, и

рече ім: Спіть уже

и спочивайте; осьна

етйг час, и Сйн чоло

вічий буде вйданий

у руки грішникам.

46 Уставайте, хо

дімо: ось наблйжу

ється зрадник мій.

47 Ще він говорйв,

колй се Юда, одйн

з дванадцятй, при

хóдить, и з ним ба

гато нарбду з ме

чами й киями, од

архиєреiв та стар

пійх людськйх.

48. Зрадник же іо

гó дав знак ім, ка

жучи: Когб я поці
лую, тои и єсть він:

беріть іогб.

49 И, зараз при

ступйвши до Исуса,

каже: Радуйся, учй

телю; та й поцілу

вав іогó.

50 Исус же рече

iому: Друже, чогó

прийшбв єcй? Тоді .

приступивши надо

жили руки на Исуса,
та и узяли пого.

51 И ось одйн з

тих, що з Исусом,

простягши руку вй

хопив меча свогб, и,

вдаривши слугу ар

хиєрейського, від

тйв іому вухо.
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52 Тоді рече до

ióго Исус: Вернй

меч твій в місце іо

гб: всі бо, що візь

муться за меч, од

меча погйнуть.

53 Абб думаєш, що

не міг би нйні вбла

гати Отця могб, и

приставив би міні

більш дванадцятй

легибнів ангелів?

54 Якжетоді справ

дйлись би писання,

що так мусить ста

тись?

55 Тіві ж годйни

рече Исус до нарб

ду: Чи ее як на

розбійника вийшли
ви з мечами та кия

ми, брати мене? Що

дня сидів я в вас,

навчаючи в церкві,

и не брали мене.

56 Се ж усе ста

лося, щоб справдй

лись писання про

рбчі. Тоді всі уче

никй, нокйнувиш іо

гó, повтікали.

57 Вонй ж, узявши

ІЙсуса, повелй іогó

до Кайфи архієрея,

де письменники та

старші зібрались.

58 IIетр же йшбв

слідбм за ним од

далекй до двбру ар

хиєрейського, и, ввій

шбвши в двір, сів

из слугами, щоб ба

чити конéць.

59 Архиєрбі ж, и

старші, и вся ра—

да шукали кривбго

свідчення на Исуса,

щоб іогó вбйти,

60 и не знайшлй.

ИН колй багато лже

свідківпоприходило,

не знайшлй. Опісля

ж приступйвши два

лжесвідки, 2

64 говорйли: Сей

казав: Я можу зруй

нувати церквуБбжу,

и за три дні збуду

вати іі.

62 И вставши ар

хиєрей, каже до іб

го: Нічóго не від

казуєш? що сі прóти

тéбе свідкують?

63 Исус же мовчав.

И озвавшись архи8
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éй, каже до ібго:

аклинаю тебе Бб

гом живйм, щоб ска

зав нам, чи ти єcй

Христбе,СинБбжий?

64 Речé iому Исус:

Ти сказав єей. Тількі

ж глагблю вам: Від

нйні побачите Сйна

чоловічого, сидячо

го по правйці cйли,

и грядущого на хма

рах небесних.

65 Тоді архиєрей

роздер одежу свой,
кажучи: Що сказав

хулу; на що нам ище

свідків? 0eь тепер

чули хулу іогó.

66 Як вам здаєть

ея? Вонй ж озвав

шись сказали: Вй

нен есть смерти.

67 Тоді плювали в

лиц6іому, и бйли по

щоках того, и зну

щались из 1ого,

68 кажучи: Шро

речй х
хто се вдарив тебе?

69 Петр же зна

двбру сидів у двбрі;

И приступила до

іогó одна дівчйна,

кажучи: И ти був з

Исусом Галилей
ським." у

70 Він же відрікся

перед усіма, кажучи:

Не знаю, щб го

вбриш.

71 Як же вийшов

він до воріт, побачи
ла пого друга, та и

каже до тих, що там

булй: И сей був з

Исусом Назарей

СБКИМ.

72 И знов одрікся

він кленучйсь: Що
Н6 8НаК0 Ч0Лl0l8lКа.

73 Трбхи ж згбдом

приступйвши ті, щб

стояли, кажуть Пе

трбві: Справді и ти

єcй з них: бо й

твой говірка вияв

ляє тебе.

74 Тоді почав він

проклинатись Та

клястйсь: Що не
* -

знаю чоловіка. И

зараз півень запіяв.

75 И згадав Петр

слбво Исуса, про

мóвлене до ібго:
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Що перше ніж пі—

вень запіє, трййчі

відречеcся мене. И

вийшовши геть, пла

кав гірко.

Голова ХХVII.

Я" же настав ра

нок, зробйли ра

ду всі архиєреi и

старші людські на

Исуса, щоб убйти

іогó;

2 и, звязавши іогб,

повелй, та й переда

лй іогó Понтййсько

му Пилату, игемо
Н0Bl.

3 Тоді побачивши

Юда, зрадник іогб,

що іого осуджено,

роскаявся, и вер

нув тридцять сріб

няків архиєреям та

старшині,

4 кажучи: Згрішйв

я, зрадивши кров

невйнну. Вонй ж

сказали: Що нам

до тóго? ти по

бачиш.

5 И покйнувиш він

срібнякй в церкві,

вййшов, и відійшбв

ши повісився.

6 Ахриєpéі ж, взяв

ши срібнякй, сказа

ли: Не годиться кла

сти іх у скарббню:

бо се ціна крові.

7 Зробйвши ж ра

ду, купйли за них
ганчарськеполе,щоо

ховати на іому за
Х02КИХ.

8 Через се зветься

пóле теКрівавеПóле

по сей день.

9 Тоді справдй--

лось, що сказав Є

ремйя прорбк, гла -

гблючи: И взялй

вонй трйдцять сріб

няків, ціну ціненно

го, котрбго цінено

від синів Изрáіля,

10 и далй іх на

ганчарське пбле, як

повелів міні Госпбдь.

11 иeye же стойв

перед игемоном; и

питав iого игемон,

кажучи: Чити царь

Жидівський? Исуе
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же реч6 iому: Ти
(*Ка38 В 6(*и.

12 И, як винувá—

тили іогó архиєрбі

та старші, не від
казував нічого.

13 Тоді каже до

ióго Пилат: Хиба не

чуєш, скількі свід—

кують на тебе?

14 И не відказав

він іому ні на однб

слбво, так що игé—

мон вельми диву
ВaВСЯ.

15 На свято ж

звик игемон одпу

скати нарбдові одно

гб вязника , ко—

тóрого вонй хотіли.

16 Мали ж тоді

знаного вязника, на

прізвище Вараву.
17 Як же вонй зі

брались, сказав ім

Пилат: Когó хóчете,

щоб одпустйв вам?

Вараву, чи Исуса,

на прізвище Христа?

18 Знав бо, що

через зависть вйда

ли іогб.

19 Як же сидів він

на судищі, прислала
до ібго жінка іогб,

кажучи: Нічóго тобі

и праведнику сему:

багато бо терпіла я

сіrбдні вві сні через

10 г0.

20 Архиєреi ж и

старші наустйли на

рбд, щоб вйпросили

Вараву , Исуса ж

убйли.

21 ()звався ж и

гемон и рече до них:

Когó хóчете з двох,

щоб вйпустив вам?

Вонй ж сказали: Ва

рáву. -

22 Каже до них Пи

лат: Що ж оцé ро

бйтиму з Исусом, на

прізвище Христбм?

Кажуть іому всі:

Нехай буде рое—

пятий. -

23 Игемон же ка—

же: Що бо злóго

зробйв? Вонй ж

кричали ще гірш:

Нехай буде рос
ііятии.

24 Бачивши ж Пи—

лат, що нічóго не
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вpáдить, а ще більш

росте буча, взявши

водй, помйв руки

перед народом, и ка

же: Невйнен я крові

праведника сегб: ви

побачите.

25 И озвавшись

увесь нарбд, ска—

зав: Кров іогó на

нас и на діти наші.

26 Тоді відпустйв

ім Вараву; Исуса,ж
пooивши передав,

щоб роспйто іогó.

27 Тоді вбіни иг6

монові, взявши Ису

са на судище, зі—

брали на ióго всю

рбту.

28 И, роздягнувши

ного, накинули на

того червонии плащ:

29 и, сплівши ві

нець из тернйни, по
ложили на голову

iому, а тростйну в

правйцю іогб; и кй—

даючись на коліна

перед ним, насміха

лись изібго, кажучи:

Радуйся, царю Жи

дівський!

30 И, плюючй на

ібго, брали тростйну

и бйли пó голові

іогó.

31 И як насміялись

из ібго, знялй з іó—

го плащ, , и наділи
на 1oго одежу пого,

и повелй іогó на

роспяттє.

32 Виходячи

знайшлй чоловіка

Киринейського, На

имя Сймона; сéго

заставили нестй

хрест іогб, .

33 И прийшовши

на врбчище Голгбеa,

чи то б сказати

Черепове місце,

34 далй іому пйти

бцту, змішаного з

жбвчю; и, покушту

вавши, не хотів

пйти.

35 Роспявши ж іо

гб, поділйли одежу

іог0, кйнувши жереб:

щоб справдйлось,

щб сказав прорбк:

Поділйли собі шати

моі, и на одежу мою

кйнули жереб.

ж,
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36 И, посідавши,

стереглй іогó там;

37 и, прибйли над
Г0Лі0ВОК0 1ОГО НаПИ—

сану вину іогó: Се

Исус, царь Жидівсь
1кии.

38 Тоді роспйто

з ним двох, розбій

ників, одного по пра

виці, а другого по

Л-Виц1.

39 Мимойдучі ж

хулйли іогб, кйваючи

головами своіми,

А0 и кажучи: Ти,

що руйнуєш церкву,

и за три дні будуєш

іі, спасйся сам. Колй

ти Син Ббжий, зійдй

з хреста.

41 Так само ж и

архиєреi, насміхаю

чись из письменни

ками та старшйми,
К88а.ЛИ :

42 Инших спасав,

а себе не мóже спа

стй. Колй він царь

Изрáільский, нехай

тепер зійде з хреста,

и віруватимемо в

ібго.

43 Він уповав на

Ббга; нехай тепер

вйзволить іогб, колй

хóче іогб; казав бо:

Я Син Бóжий.

* 4 Так само й роз

бійники, що булй
роспяті з ним, до

коряли іому.

15 Від шécтoі ж

годйни настала тéм

рява по всій землі
до години девято1.

А6 Колó девятоі ж

годйни поклйкнув

Исус велйким гбло

сом, глагблючи: Бб

же мій, Ббже мій, на

що мене покйнув

єcй?

в 7 Деякі ж, що там

стояли , почувши

казали: Що Иллю

клйче сей.

48 И зараз побігши

одйн из них, и взяв

ши губку, сповнйв

ши оцтом и, настро

мивши на тростину,

поів іогó.

19 Останні ж ка

зáли: Нехай; поба
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чимо, чипрййдеилля
СПАСаТИ ІОГ0.

50 Исус же, знов по

клйкнувши велйким

голосом, зітхнув

духа.

51 И ось завіса

церкбвняроздерлась

надвоє од верху до

нйзу, и землй затру
силась, и скелі по—

роспадались;

52 и гробй порос

кривались: и мнóгі

тіла святих усоп

ших повставали,

53 и, вййшовши з

гробів після вос

кресення іогб, по

приходили у святий

гброд, и показались

мнбгим.

54 Сóтник же да

ті, що булй з ним и

стереглй Исуса, по

бачивши трус и те,
що сталось, поля—

кались тяжко, ка

жучи: Справді Бб

жий Син був сей.

55 Булб там багато

й жінбк: що одда

лекй дивйлись, ко

трі прийшлй слідбм

за Исусом из Гали

лві, служачи іому.

56 Між нимй була

Марйя Магдалйна, и

Марйя, мати Яковова

та Іocйiва, и мати

дітей Зеведеєвих.

57 Як же настав

вечір, прийшóв чо

ловік замóжний з

Аримаeéі, на имй

ІбсиФ, що и сам

учйвся в Исуса.

58 Сей, приступйв

ши до Пилата, про

cйв тіла Исусового.

Тоді Пилат и звел в

оддати тіло.

59 И взйвши тіло.

ІбсиФ, обгорнув іогó

плащенйцею чйстою,

60 положйв іогó у

новім своім грббі,

що вйсік у скелі; и,

прикотйвши велйко

го каменя до дверей

гробу, одійшóв.

61 Була ж там

Марйя агдалйна и

друга Марйя, и сиді

ли навпрóти грóба.

62 Завтрішнéго ж
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дня, що післй пят

ниці, зібрались ар

хиєреі та Фарійсéі

до Пилата,

63 кажучи: Пане.

згадали ми, що той

обманщик казав, ще

живий: Через три

дні встáну.

64 Звелй ж оцé

стерегтй грбба до

трейтего дня, щоб

прийшовши учени

кй іогó в ночі, не

вкрали іогб, и не

сказали народові:

Устав из мертвих;

и буде остання ома

на гірша первоі.

65 Сказав же ім

Пилат: Маєте сто

рóжу: идіть, забез
печте, як знаєте.

66 Вонй ж пійшбв

ши забезпечили гріб,

запечатавши камінь,

з сторóжею.

Головá ХХVIII.

ісля ж вечора су

бітнéго, якпочало

світати в одну из

субiт, прийшла Ма

рйя Магдалйна та

друга Марйя поди

вйтись на гріб.

2 И ось трус велй

кий стався: ангел бо

Госпóдень, зійшбв

ши з неба, прий

шóв, відкотйвкамінь

від дверей, и сів на

нім.

3 Був же вид іогó

як блискавйця, и

одежа іогó біла як

сніг.

4 0д страху ж іогó

затруcйлись ті, що

стереглйіог6, и ста
ли наче мертві.

5 Озвався ж ангел

и речé до жінбк: Не

лякайтесь: знаю бо,

що Исуса роспйтого
шукаєте.

6 Немá іогó тут:

устав бо, як казав.

Идіть подивіться на

місце, де лежав

Госпбдь.

7 И хутко вертай

тесь и скажіть уче

никам іогó, щовстав
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из мертвих, и ось

попередить вас у

Галилéю; там, іогó

побачите: Ось я

вам сказав.

8 И, вййшовши хут

ко від грббу из

страхом и великою

радостю, побігли

сповістити учеників

іогб.

9 Як же йшлй во

нй сповіщати уче

ників іогб, аж ось

Исус зустрів іх, гла

гóлючи: Радуйтеся.

Вонй жприступйвши
oоняли Ноги 10го, и

поклонйлись iому.

10 Тоді речé до

них Исус: Не ля

кайтесь; идіть спо

вістіть братів моіх,

щоб ийшлй в Гали

лею; и там мене

побачять.

11 Як же йшли во

нй, аж ось деякі з

сторбжи,прийшбвши

в город, сповістили

архиєреїв про все,

що сталось.

12 Изібравшись во

нй з старшйми и зро

бйвши раду, далй

довблі срібняків вбі

нам,

13 говóрячи: Ка

жіть, що ученикй
пого в ночі приишов

ши вкрали іогб, як

ми спали.

14 И як дочується

про се игемон, ми

вговбримо іогб, и

вас беспечними зрб
0имо.

15 Вонй ж, узявши

срібнякй, зробйли, як

іх навчено: и розне

слбсь слбво се у

Жидіваждо сегб дня.

16 Одинадцять же

учеників пійшлй в

Галилéю, на гóру,

кудй повелlв ім

Ісус.

17 И, побачивши

іогб, поклонйлись

iому; йнші ж сумнй

лись.

18 И приступйвши

Исус, промбвив до

них, глагблючи: Да
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на міні всяка власть| 20 навчаючи іх до—

на небі и на землі. |держувати всéгó, щб

19 Идіть же на- |я заповідав, вам: и -

вчайте всі нарóди,|ось я з вами по

xpйстнчи іх в имй |всі дні, до кінця

Отця, и Сйна, и Свя-|світу. Амінь. :

тóго Духа,
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