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Biblica, The International Bible Society, надає Слово 
Боже людям через переклад, видавництво та 
поширення Біблії в Африці, Азії, Тихоокеанському 
регіоні, Європі, Латинській Америці, Близькому Сході, 
Північній Америці та Південній Азії. Завдяки своїй 
розповсюдженості в усьому світі Бібліка знайомить 
людей зі Словом Божим, щоб їхнє життя змінювалося 
через стосунки з Ісусом Христом. 

Чи знав Він, 
ким був  
насправді?

Щось більше
Що б ви сказали, якби Марк, автор цієї книги, показав 
вам, що життя – це не тільки те, що ми можемо бачити 
та відчувати, а щось набагато більше? Він почув про 
це 2000 років тому і записав це свідчення очевидця, 
щоб і ми змогли в цьому переконатися. Це історія 
про людину на ім’я Ісус. Він став сенсацією, лідером, 
цілителем; людиною, яку керівники тих часів 
оголосили злочинцем. Несподівані події наприкінці 
цієї історії відкривають щось настільки неймовірне, 
що це шокувало багатьох. Історія Ісуса  продовжує 
вражати й сьогодні, пропонуючи істину, що існувала 
ще до початку часів, неймовірно велику надію та сенс 
життя, більший, ніж Марк чи будь-хто з нас міг би 
уявити! 

Прочитайте та вирішіть самі, ким є Ісус.
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 Поча ток Доброї Звістки Ісуса Христа, Сина Божого. Як на писано 
в про рока Ісаї:

  «Ось Я поси лаю Мого по сланця перед об лич чям Твоїм,
  який при готує дорогу перед Тобою.
  Голос кличе в пус телі:
  „При готуйте дорогу Господеві,
  ви рів няйте шляхи для Нього!“ »

У пус телі з’явився Іван, який хрес тив людей та про пові дував 
хрещення пока яння для про щення грі хів. І при ходили до нього 
люди з усієї Юдейської землі та всі меш канці Єрусалима й були 
охре щені Іваном у річці Йордані, ви знаючи свої гріхи. Іван носив 
одяг із верб люжої шерсті й шкі ряний пояс дов кола сте гон. 
Він їв са рану та дикий мед. Він про пові дував та казав: «Після мене 
йде Силь ніший за мене, Якому я не до стой ний навіть, схи лившись, 
розв’язати ремінці Його сан далій. Я хрещу вас водою, а Він буде 
хрес тити вас Духом Свя тим».

У ті дні при йшов Ісус із Назарета, що в Галілеї, та був хреще ний 
Іваном у Йордані. Коли Ісус ви ходив із води, то від разу поба чив 
роз криті не беса та Духа, Який схо див на Нього, як голуб. І голос 
із неба про лунав: «Ти Син Мій улюб лений, Тебе Я впо добав!»

Марка 1: Час настав
Сторінка 6

Час настав

Розділ перший
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І зразу ж Дух повів Ісуса в пус телю. Він про був сорок днів у пус телі, 
і сатана спо кушав Його. Там Він пере бував серед диких зві рів, 
і ангели слу жили Йому.

Після ув’язнення Івана Ісус при йшов до Галілеї, про пові дуючи 
Добру Звістку Бога. Він казав: «На став час, і набли зилося Цар ство 
Боже. По кай теся та уві руйте в Добру Звістку!»

Коли Ісус про ходив біля Галілейського моря, то поба чив Симона 
та Андрія, брата Симонового, які заки дали сіті в море, ос кільки були 
ри балками. Ісус ска зав їм: «Ідіть за Мною, і Я зроблю вас лов цями 
людей». Вони від разу за лишили сіті та пішли за Ним.

Потім пішов трохи далі й поба чив Якова, сина Зеведеєва, та Івана, 
його брата. Вони були в човні та ла годили сіті. Він зараз же по кликав 
їх. Вони за лишили свого батька Зеведея з най митами в човні та пішли 
за Ісусом.

Коли при йшли до Капернаума, то від разу в Суботу пішли 
до сина гоги, де Він почав на вчати. Люди диву валися Його вченню, 
бо Він на вчав їх як Той, Хто має владу, а не як книж ники. Саме тоді 
в сина гозі був чоло вік, одер жимий не чис тим духом.

Він за кри чав кажучи:
— Що Тобі до нас, Ісусе з Назарета? Ти при йшов зни щити нас? 

Я знаю, Хто Ти – Свя тий Божий!
Але Ісус нака зав йому:
— За мовкни та вийди з нього!
Тоді не чис тий дух почав трясти чоло віка в кон вуль сіях і, голо сно 

за кри чавши, ви йшов із нього. Усі зди вува лися, так що за питу вали 
одне од ного: «Що це таке? Нове вчення, яке має владу! Він на казує 
не чис тим духам, і вони слу хаються Його!» Звістка про Ісуса не гайно 
розі йшлася всюди, по всій Галілейській око лиці.

Коли ви йшли з сина гоги, вони з Яковом та Іваном від разу при йшли 
в дім Симона та Андрія. Теща Симона лежала в гарячці, тож зараз же 
ска зали Ісусові про неї. Він піді йшов, узяв її за руку та під няв, 
і гарячка за лишила жінку, так що вона почала при слугову вати їм. 

Марка 1: Час настав
Сторінка 7

Марка 1: Час настав
Сторінка 8

« Вони відразу 
залишили сіті та 
пішли за Ним.…»

Illustrated Gospel of Mark (Ukrainian) © 2022 Biblica, Inc.



Коли ж на став вечір, після за ходу сонця, при вели до Нього 
бага тьох хво рих та бісну ватих. Усе місто зі бра лося перед две рима. 
Він зці лив бага тьох хво рих на різні не дуги та з бага тьох ви гнав 
демо нів. Не дозво ляв демо нам гово рити, бо вони знали, Хто Він.

Рано- вранці Ісус встав ще до сві танку, ви йшов та пішов у пус тинне 
місце й там моли вся.

Симон і ті, що були з ним, пішли шукати Його й, зна йшовши, 
ска зали Йому:

— Усі шука ють Тебе!
Він від повів їм:
— Ходімо до інших міст, у су сідні села, щоб Я і там про пові дував, 

адже для цього Я при йшов.
Він пішов та про пові дував у їхніх сина гогах по всій Галілеї, 

вига няючи демо нів.

Од ного разу до Нього при йшов про каже ний, упав на ко ліна 
й бла гав:

— Якщо хочеш, можеш мене очис тити.
Ісус, зми лосер дившись, про стяг нув руку, дотор кнувся до нього 

й про мовив:
— Хочу, будь чис тим!
Тієї ж миті про каза за лишила його, і він був очи щений.
Ісус не гайно віді слав його та попе редив кажучи:
— Дивись, ні кому не кажи ні чого, але йди, по кажи себе 

свя щен никові та при неси жертву за своє очи щення, як нака зав 
Мойсей, їм на свід чення.

Але той пішов і почав всюди про пові дувати та поширю вати цю 
звістку, так що Ісус більше не міг від крито уві йти в місто, а пере бував 
у пус тин них міс цях, і люди при ходили до Нього звіду сіль.

Марка 1: Час настав
Сторінка 9

Марка 1: Час настав
Сторінка 10

« Усі шукають Тебе!»
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 Коли через де кілька днів Ісус знов при йшов до Капернаума, 
розі йшлася чутка, що Він удома. Тоді зі бра лося так багато людей, 
що не було вже місця навіть біля две рей. Коли Ісус про пові дував їм 
Слово, при йшли до Нього якісь люди із пара лізо ваним, якого несли 
чет веро. Поба чивши, що не можуть про йти через на товп, вони 
зі йшли на по крівлю й, розі бра вши її там, де був Ісус, спустили ліжко, 
на якому лежав пара лізо ваний. Поба чивши їхню віру, Ісус ска зав 
пара лізо ваному: «Сину, про щаю ться тобі гріхи!»

Деякі книж ники, які там сиділи, мір кували у своїх сер цях: «Чому 
Він так гово рить? Він бого хуль ствує! Хто може про щати гріхи, окрім 
од ного Бога?»

Але Ісус, від разу дізнав шись Своїм Духом, про що вони в собі 
мір кують, за питав їх: «Чому ви так роз думу єте у ваших сер цях? 
Що легше ска зати пара лізо ваному: „Про щаю ться твої гріхи!“ чи 
„Встань, візьми своє ліжко й ходи!“? Але щоб ви знали: Син Люд ський 
має владу на землі про щати гріхи». І ска зав пара лізо ваному: «Кажу 
тобі: встань, візьми своє ліжко та йди до дому!» Той від разу ж встав, 
узяв своє ліжко та на очах у всіх ви йшов. Усі були зди вовані 
та про слав ляли Бога, кажучи: «Ні коли ми такого ще не бачили!»

Марка 2: Устань
Сторінка 12

Розділ другий

Устань
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Ісус знову пішов до моря. Увесь на товп при ходив до Нього, і Він 
на вчав їх. Про ходячи далі, Він поба чив Левія, сина Алфеєвого, який 
сидів при зби ранні мита, і ска зав йому: «Іди за Мною!» Той, вста вши, 
пішов за Ісусом.

І ста лося, коли Ісус сидів за сто лом у домі Левія, то багато мит ників 
та гріш ників їли разом з Ісусом та Його учнями, адже їх було чимало, 
і вони слі дували за Ним.

Книж ники та фарисеї, поба чивши, що Він їсть разом із мит никами 
й гріш никами, ска зали Його учням:

— Чому Він їсть разом із мит никами й гріш никами?
Але Ісус, почу вши це, від повів їм:
— Не здо рові потре бують лі каря, а хворі. Я при йшов по кли кати 

до пока яння не правед них, а гріш ників.

У той час, коли учні Івана та фарисеїв пости лися, вони піді йшли 
до Ісуса й за питали Його:

— Чому Іванові учні та учні фарисеїв постять, а Твої учні не постять?
Ісус від повів:
— Чи можете дру зів наре ченого зму сити постити, доки наре чений 

з ними? Доки наре чений з ними, не можуть постити. Але на ста нуть дні, 
коли наре чений за бере ться від них, і тоді, того дня, пости тимуть.

Ніхто не при шиває латки з нової тка нини до ста рої одежі, адже 
латка з нової тка нини збіжи ться та віді рве зі ста рої одежі, і діра стає 
ще біль шою. Ніхто не вли ває моло дого вина в старі бур дюки, бо молоде 
вино розі рве бур дюки – і вино та бур дюки про падуть. Але молоде вино 
вли вають у нові бур дюки.

До велося Ісусові в Суботу про ходити через за сіяні поля. Його учні 
почали доро гою зри вати колосся.

Фарисеї ска зали Йому:
— Дивись! Чому вони в Суботу роб лять те, чого не дозво лено?
Він ска зав їм:
— Ви ні коли не читали, що зробив Давид, коли був у нужді й зго лод нів 

він, а також і ті, що були з ним? Як уві йшов у Дім Божий у часи 
перво священника Авіатара та з’їв хліби по кла дання, котрі не дозво лено 
їсти ні кому, окрім свя щен ників, і як дав і тим, хто був із ним?

Потім ска зав їм:
— Субота створена для людини, а не людина для Суботи. Адже Син 

Люд ський – Господь і Суботи.

« Іди за Мною!»

Марка 2: Устань
Сторінка 13

Марка 2: Устань
Сторінка 14
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 Ісус знову за йшов у сина гогу. Там був 
чоло вік із всох лою рукою. Фарисеї уважно 
сте жили за Ісусом, чи зці лить його в Суботу, 
щоб зви нува тити Його. Ісус ска зав чоло вікові, 
що мав всохлу руку: «Стань по сере дині!»

Потім ска зав їм: «У Суботу дозво лено 
робити добро чи зло? Спа сати життя 
чи вби вати?» Але вони мов чали. 
По диви вшись на них з обу рен ням 
та скор ботою через впер тість їхніх сер дець, 
Він ска зав чоло вікові: «Про стягни руку!» 
Той про стяг нув, і його рука була зці лена. 
Фарисеї ж ви йшли та ради лись з іродіанами 
проти Нього, як Його вбити.

Марка 3: Простягни руку!
Сторінка 16

Розділ третій

Простягни руку!
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Ісус же разом зі Сво їми учнями віді йшов до моря. За Ним 
ішов вели кий на товп із Галілеї та Юдеї, Єрусалима, Ідумеї, 
з-за Йордану, з Тира та Сидона. Багато людей, почу вши, 
що Він робить, при йшли до Нього. Ісус зве лів Своїм учням 
при готу вати для Нього не вели кий човен, щоб на товп 
не тис нув на Нього. Адже Він зці лив бага тьох, і всі, що мали 
не дуги, тис нулися, аби дотор кну тися до Нього. Не чисті 
духи, коли бачили Його, па дали долі лиць перед Ним 
та кри чали: «Ти – Син Божий!» Однак Він суворо на казу вав їм, 
щоб не ви являли Його.

Ісус зі йшов на гору та по кликав до Себе, кого схо тів Він, 
і вони при йшли до Нього. І обрав дванад цятьох, яких на звав 
апос толами, щоб були з Ним, щоб по силати їх про пові дувати 
і щоб вони мали владу вига няти демо нів.

  Він обрав дванад цятьох:

  Симона, якому дав ім’я Петро,
  Якова, сина Зеведеєвого, і його брата Івана, яких на звав 

Воанергес, що озна чає «сини грому»,
  Андрія,
  Филипа,
  Варфоломія,
  Матвія,
  Фому,
  Якова, сина Алфеєвого,
  Тадея,
  Симона Кананита
  і Юду Іскаріота, який зра див Ісуса.

« Ти – Син Божий!»

Марка 3: Простягни руку!
Сторінка 17

Марка 3: Простягни руку!
Сторінка 18
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Потім, коли при йшов до дому, знову зі брався вели кий на товп, 
так що Ісус та Його учні не могли навіть по їсти. Рідні Ісуса, почу вши 
про це, при йшли, щоб за брати Його, бо казали: «Він втра тив розум».

Книж ники, які при йшли з Єрусалима, казали: «Він одер жимий 
Вельзевулом! Він вига няє демо нів силою воло даря демо нів».

Тоді Ісус, по кли кавши їх до Себе, ска зав їм прит чами: «Як може 
сатана вига няти сатану? Якщо якесь цар ство роз ділене в собі, таке 
цар ство не зможе всто яти. І якщо якийсь дім роз діле ний в собі, 
такий дім не зможе всто яти. Якщо сатана по встав проти самого себе 
й роз діли вся, то не зможе всто яти. Але йому при йшов кінець. Ніхто 
не може уві йти в дім силь ного та по грабу вати його майно, якщо 
спо чатку не зв’яже силь ного. Лише тоді по гра бує його дім. Істинно 
кажу вам: людям прос тяться всі гріхи та всі бого хуль ства, але той, 
хто бого хуль ствує проти Свя того Духа, не має про щення до віку, а має 
вічну про вину».

Він ска зав це, бо вони гово рили: «Він одер жимий не чис тим духом».

При йшли Його мати та брати і, сто ячи на дворі, по слали до Нього, 
щоб по кли кати Його. Люди, що сиділи нав коло Нього, ска зали Йому:

— Ось Твоя мати, Твої брати та сес три сто ять на дворі та кли чуть 
Тебе.

Він від повів:
— Хто Моя мати і Мої брати?
І, по диви вшись на тих, хто сидів нав коло, ска зав:
— Ось Моя мати та Мої брати. Бо той, хто вико нує волю Божу, 

є Мені бра том, сес трою і матір’ю.

Марка 3: Простягни руку!
Сторінка 19

Марка 3: Простягни руку!
Сторінка 20
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 Ісус знов почав на вчати на березі моря. І зі брався 
біля Нього вели кий на товп, так що Він за йшов у човен 
та сів у ньому на морі, а всі люди були біля моря, 
на березі.

Він багато на вчав їх прит чами й казав до них у Своєму 
на вчанні: «Слу хайте! Ось сіяч ви йшов сіяти. Коли він 
сіяв, деякі зерна впали біля дороги; при летіли птахи 
та пови дзьо бували їх. Інші впали на кам’янистий ґрунт, 
де не було багато землі, і від разу про росли, бо земля 
була не гли бока. Коли зі йшло сонце, то опа лило 
паростки, вони зів’яли й, не маючи коріння, всохли. 
Ще інші впали поміж терни. Терни виро сли та за душили 
їх, і не дали вро жаю. А інші впали в добру землю та дали 
вро жай, який зі йшов, виріс та вро див у трид цять, 
у шіст десят та в сто разів більше».

І ска зав: «Хто має вуха, щоб слу хати, слу хайте!»
Коли Ісус за лишився на са моті, ті, що були разом 

із Ним та дванад цятьма, за питали Його про притчі. 
Він від повів: «Вам дана таєм ниця Цар ства Божого, 
а для тих, хто ззовні, усе в прит чах, щоб

  „див лячись очима, не бачили
  і, слу хаючи вухами, не розу міли,
  щоб не по вер нулися і щоб не були про щені!“ »

Марка 4: Хто Він? 
Сторінка 22

Розділ четвертий
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Потім ска зав: «Невже ви не зро зуміли цієї притчі? Як тоді ви 
зро зумі єте всі притчі? Сіяч сіє Слово. Те, що по сіяне біля дороги, – 
це ті, що чують Слово; але коли чують, від разу при ходить сатана 
й заби рає Слово, по сіяне в них. По сіяне на кам’янисту землю 
озна чає тих, що, почу вши Слово, від разу з радістю прий мають 
його. Але не мають коріння в собі, є тим часовими. Коли на ста ють 
труд нощі або гоніння за Слово, вони від разу від пада ють. По сіяне 
серед тер нів озна чає тих, що чують Слово, але тур боти цього 
віку, омана багат ства та інших бажань при душу ють Слово, і воно 
за лишає ться без плідним. А по сіяне в добру землю озна чає тих, 
що чують Слово, прий мають його та при носять вро жай: один 
у трид цять, інший у шіст десят, інший у сто разів біль ший».

Ісус ска зав їм: «Хіба хтось при носить сві тиль ник, 
щоб поста вити його під посу дину або під ліжко? Ні, його 
при носять, щоб поста вити на поста вець. Бо немає ні чого 
при хова ного, що не було б від критим, і ні чого таєм ного, 
що не ви явилося б. Якщо хтось має вуха, нехай слу хає!»

І ска зав їм: «Будьте уважні, що ви чуєте. Адже якою мірою міря єте 
ви, такою і вам ви міряють і до дадуть вам. Бо тому, хто має, до дасться, 
і матиме над мірно, а від того, хто не має, і те, що має, за бере ться».

Він ска зав: «Цар ство Боже схоже на чоло віка, який за сіяв поле. 
І чи спить чоло вік, чи про кида ється, вночі чи вдень, на сіння схо дить 
та росте, а як це – він сам не знає. Земля сама при носить плід: спо чатку 
стебло, потім колос, а потім пов ний колос зерна. Коли ж вро жай 
дозрі ває, він од разу над силає женців із сер пами, бо на стали жнива».

І ска зав Він: «До чого по дібне Цар ство Боже? Якою прит чею його 
пояс нити? Воно по дібне до гір чич ного зерна. Коли його сіють у землю, 
воно є най мен шим серед усього на сіння на землі, але коли виро стає, 
стає біль шим за всі рос лини й пус кає великі гілки, так що птахи не бесні 
можуть гніз дитися в його тіні».

Бага тьма такими прит чами Він гово рив їм Слово, стільки, скільки 
вони могли зро зуміти. Не гово рив їм без притчі, але коли був нао динці 
зі Сво їми учнями, пояс нював їм усе.

Марка 4: Хто Він? 
Сторінка 23

Марка 4: Хто Він? 
Сторінка 24
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Коли на став вечір, Ісус ска зав їм: «Пере плиньмо 
на дру гий бік».

Від пустивши людей, вони сіли в човен, де вже 
був Ісус. Інші човни по пливли за ними. І здій нялася 
велика буря, і хвилі почали за ливати човен, так що він 
вже наповню вався водою. Ісус був на кормі та спав 
на по душці. Учні роз будили Його, кажучи:

— Учи телю, невже Тобі бай дуже, що ми гинемо?
Уставши, Він нака зав вітрові та ска зав морю:
— Тихо! Заспо койся!
Вітер стих, і на стала велика тиша.
Він ска зав їм:
— Чому ви зля калися? Чому ви все ще не маєте віри?
Пере лякані, вони казали один одному:
— Хто ж Він такий, що навіть вітер та море під коря ються 

Йому?

Марка 4: Хто Він? 
Страница 25

Марка 4: Хто Він? 
Сторінка 26

«Хто ж Він такий, 
що навіть вітер та море 
підкоряються Йому? »
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 Вони пере пливли на дру гий берег Генезаретського 
моря, у землю Герасинську. Коли Ісус ви йшов із човна, 
від разу назу стріч Йому ви йшов із гроб ниць чоло вік, 
одер жимий не чис тим духом. Він меш кав у гроб ницях, 
і ніхто не міг його зв’язати навіть лан цюгами. Його 
часто зв’язували кай данами та лан цюгами, але він 
роз ривав лан цюги та роз бивав кай дани, і ніхто не міг 
його стри мати. Завжди, вдень та вночі, він пере бував 
у гроб ницях та в горах, кри чав та бився об ка міння.

Поба чивши Ісуса зда лека, він при біг, покло нився Йому 
й голо сно про мовив:

— Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? 
За клинаю Тебе Богом, не муч мене.

Бо Ісус казав: «Не чис тий духу, вийди з цього чоло віка!»
Ісус за питав його:
— Як тебе звати?

Марка 5: Скажи їм
Сторінка 28

Розділ п’ятий
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Той від повів:
— Моє ім’я Легіон, бо нас багато.
І дуже просив Ісуса, щоб Він не виси лав їх із тієї місце вості.
А було там велике стадо сви ней, що пас лося на горі. Демони 

просили Ісуса:
— Наді шли нас у сви ней, щоб ми уві йшли в них.
Ісус дозво лив їм. Не чисті духи, ви йшовши з чоло віка, уві йшли 

у сви ней. Тоді все стадо, десь дві тисячі голів, кину лося з кручі в море 
та вто пилося.

Свино паси по бігли та спо вістили про це в місті та в селах. Тоді 
люди ви йшли поди витися, що ста лося. Коли піді йшли до Ісуса, 
то поба чили, що одер жимий, в якому був легіон демо нів, сидить 
одяг нений та при здо ровому глузді, і вони зля калися. Ті, хто бачив, 
роз пові дали, що ста лося з бісну ватим і про сви ней. Тоді вони почали 
просити Ісуса, щоб Він за лишив їхні око лиці.

Коли Ісус сідав у човен, той, хто був бісну ватим, просив Його, 
щоб Він узяв його з Собою. Але Ісус не дозво лив йому, ска завши: 
«Іди до себе до дому, до своїх, та роз кажи, як багато зробив для тебе 
Господь, як Він зми лосер дився над тобою». Той пішов і почав 
про пові дувати в Десятимісті, як багато зробив для нього Ісус. І всі 
диву валися цьому.

Коли Ісус на човні знов пере плив на інший берег, нав коло Нього 
зі брався вели кий на товп. А був Він біля моря. І при йшов один 
із керів ників сина гоги, на ім’я Яір, та, впавши Йому до ніг, бла гав 
Його, кажучи: «Моя донька по мирає, при йди та по клади на неї руки, 
щоб вона оду жала та жила». Ісус пішов разом із ним. Вели кий на товп 
слі дував за Ним, люди з усіх боків тис нули на Нього.

І була там одна жінка, яка дванад цять років страж дала 
на крово течу. Вона багато на терпі лася від бага тьох лі карів 
та витра тила все, що мала, але не отри мала ні якого полег шення, 
нав паки, їй ста вало гірше. Вона по чула про Ісуса і в на товпі, 
піді йшовши ззаду, дотор кну лася до Його одежі. Бо вона гово рила: 
«Якщо хоч дотор кнуся до Його одежі, то оду жаю!» І зараз же 
зупи нилася її крово теча, і вона від чула в тілі, що зці лилася від своєї 
не дуги.

А Ісус від разу від чув у Собі, що з Нього ви йшла сила. 
По вер нув шись до на товпу, за питав:

— Хто дотор кнувся до Мого одягу?

Марка 5: Скажи їм
Сторінка 29

Марка 5: Скажи їм
Сторінка 30
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Учні ска зали Йому:
— Ти ж бачиш, що на товп тисне на Тебе з усіх боків, 

а Ти за питуєш: «Хто дотор кнувся до Мене?»
Але Ісус ози рався, щоб поба чити, хто це зробив. Тоді 

жінка зі стра хом та трем тінням, зна ючи, що ста лося, 
піді йшла та, впавши перед Ним, ска зала всю правду. 
Ісус же ска зав їй: «Донько, віра твоя вряту вала тебе. 
Іди з миром і будь зці лена від твоєї хво роби».

Коли Він ще гово рив, при йшли з дому керів ника 
сина гоги та ска зали:

— Твоя донька по мерла. На віщо тур буєш Учи теля?
Але Ісус, не зва жаючи на ска зані слова, ска зав 

керів никові сина гоги:
— Не бійся, тільки віруй.
І не дозво лив ні кому йти з Ним, окрім Петра, Якова 

та Івана, брата Якового. Коли при йшли в дім керів ника 
сина гоги, то Ісус поба чив мету шню і тих, що дуже 
пла кали й голо сили. Він уві йшов та ска зав їм: «Чому ви 
три вожитесь та пла чете, дитина не по мерла, а спить». 
Але вони почали глузу вати з Нього.

Ісус же, нака завши всім вийти, узяв батька й матір 
дитини, а також тих, хто був із Ним, та уві йшов туди, 
де лежала дитина. Узяв дів чинку за руку й про мовив 
до неї: «Таліта кум!» (що в пере кладі озна чає: «Дів чинко, 
кажу тобі, встань!»). Дів чинка не гайно під нялася й почала 
ходити. Їй було дванад цять років. Усі від разу жах нулися 
від вели кого дива. Ісус суворо нака зав їм, щоб про це 
ніхто не дізна вся, і велів дати дів чинці їсти.

Марка 5: Скажи їм
Сторінка 31

Марка 5: Скажи їм
Сторінка 32
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 Ісус ви йшов звідти та при йшов на Свою батьків щину, а Його 
учні йшли за Ним. Коли на стала Субота, Він почав на вчати людей 
у сина гозі. Багато з тих, хто слу хав Його, казали:

«Звідки в Нього це? Що це за муд рість дана Йому? Як такі 
чудеса тво ряться Його руками? Хіба Він не тесля, син Марії? 
Хіба Він не брат Якова, Йосії, Юди та Симона? Хіба Його сес три 
не серед нас?»

І вони спо кушалися через Нього.
Ісус же ска зав їм: «Не буває про рока без по шани, хіба тільки 

на своїй батьків щині, серед своїх роди чів та у своєму домі». 
І не зміг там зробити жод ного чуда, тільки зці лив кіль кох хво рих, 
по клавши на них руки. І диву вався через їхнє невір’я.

Потім Ісус ходив по навко лиш ніх селах і на вчав. По кли кавши 
до Себе дванад цятьох, Ісус почав над силати їх по двоє, даючи 
їм владу над не чис тими духами. Ісус нака зав їм: «Не беріть 
у дорогу ні хліба, ні тор бини, ні гро шей у пояс, а тільки одну 
палицю. Взуйте сан далії й не беріть двох со рочок». Потім додав: 
«Коли уві йдете в дім, там за лишай тесь, поки не ви йдете звідти. 
Коли ж десь вас не прий муть або не слу хати муть, то, ви ходячи 
звідти, об тру сіть пил зі своїх ніг на свід чення проти них!»

Вони пішли та про пові дували, щоб люди пока ялись, і вига няли 
бага тьох демо нів, а бага тьох хво рих пома зували олією 
та зцілю вали.

Марка 6: Ідіть  подивіться
Сторінка 34
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Цар Ірод почув про Ісуса, ос кільки Його ім’я ста вало все більш 
відо мим. Дехто казав: «Іван Хреститель вос крес із мерт вих, і тому 
ці чудеса дію ться через Нього». Інші казали: «Це Ілля!» А ще інші: 
«Це про рок, як один зі старо давніх про років».

Але Ірод, почу вши це, казав: «Іван, якого я стра тив, вос крес 
із мерт вих». Бо Ірод, наді сла вши схо пити Івана, зв’язав його 
та по садив до в’язниці через Іродіаду, дру жину Филипа, свого 
брата, з якою він одру жився. Іван казав Іродові: «Не годи ться тобі 
одру жува тися з дру жиною твого брата!» Іродіада була воро жою 
до Івана та бажала вбити його, але не могла. Адже Ірод боявся Івана і, 
зна ючи, що він чоло вік правед ний та свя тий, захи щав його. Слу хаючи 
Івана, він дуже непо коївся, однак слу хав його з на соло дою.

Та на став сприят ливий день, коли Ірод свят кував свій день 
наро дження й вла шту вав бен кет для своїх вель мож, воєна чаль ників 
та ста рій шин із Галілеї. Дочка Іродіади уві йшла до них 
та за танцю вала, і так сподо балась Іродові й тим, що сиділи разом 
із ним за сто лом, що цар ска зав дів чині:

— Проси все, що бажаєш, і я дам тобі.
І покля вся їй:
— Усе, що тільки по просиш, дам тобі, навіть і пів цар ства.
Вона ви йшла та за питала в матері:
— Що мені просити?
Її мати від повіла:
— Голову Івана Хрестителя.
Тоді вона від разу уві йшла до царя та просила:
— Хочу, щоб ти не гайно дав мені на блюді голову Івана Хрестителя.
Цар дуже за смутився, але через клятву й тих, що сиділи з ним 

за сто лом, не схо тів від мовити їй. Тож цар від разу наді слав охо ронця, 
нака завши при нести голову Івана. Той пішов до в’язниці та від рубав 
Іванові голову, при ніс її на блюді та від дав дів чині, а вона від дала її 
своїй матері. Коли про це дові дались учні Івана, то при йшли, за брали 
його тіло й по клали в гроб ницю.

Марка 6: Ідіть  подивіться
Сторінка 35
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Апос толи по вер нулися до Ісуса й роз повіли 
Йому про все, що зробили і як багато на вчили 
людей. Ісус ска зав їм: «Ідіть тепер у пус тинне місце 
та від починьте трохи». Адже багато було тих, 
хто при ходив та від ходив, і вони не мали часу навіть 
по їсти.

Тож від пливли на човні в пус тинне місце, щоб бути 
на са моті. Але люди поба чили їх та впі знали, 
тож по бігли пішки з усіх міст та діста лися до того 
місця раніше за них. Ви йшовши на берег, Ісус 
поба чив багато людей і зми лосер дився над ними, 
тому що вони були, як вівці, що не мають пас туха. 
І почав їх багато на вчати.

Коли ми нуло чимало часу, Його учні піді йшли 
до Нього й ска зали:

— Тут пус тинне місце, і година вже пізня. Від пусти 
людей, щоби пішли в хутори та села, які нав коло, 
та ку пили собі їсти.

Але Він ска зав їм:
— Ви дайте їм їсти!
Вони за питали:
— Чи нам піти ку пити хліба на двісті дина ріїв і дати 

їм їсти?
Ісус ска зав їм:
— Скільки хлі бів у вас є? Ідіть та поди віться!
Дізнав шись, вони ска зали:
— П’ять хлі бів та дві ри бини.
Тоді нака зав учням роз садити всіх на зеле ній 

траві. І роз садили їх гру пами по сто та по п’ятдесят 
осіб. Ісус узяв ті п’ять хлі бів та дві ри бини, по диви вся 
на небо, благо словив їх і, роз ломи вши хліби, 
дав Своїм учням, щоб роз дали людям. Так само 
роз дали всім обидві ри бини. Усі їли та на сити лися, 
і на зби рали дванад цять пов них коши ків 
із за лиш ками від риби. Тих, хто їв, було п’ять тисяч 
чоло віків.

Марка 6: Ідіть  подивіться
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Від разу після цього Ісус зве лів учням сісти в човен 
та пере плисти на дру гий бік до Віфсаїди, а Він тим часом 
від пустить людей. Від пустивши народ, Ісус пішов на гору, 
щоб помо литися.

Коли на став вечір, човен був по серед моря, а Він 
за лишився сам на березі. Поба чивши, що учні ледве веслу ють 
через супро тив ний вітер, близько чет вертої сто рожі ночі 
Ісус, ідучи по воді, пішов до них і хотів їх про минути. Коли 
учні поба чили, що Він іде по воді, по думали, що це при вид, 
і за кричали. Адже всі, хто Його бачив, були наля кані. Ісус 
від разу за гово рив до них: «Будьте смі ливі! Це Я! Не бій теся!» 
Тоді Він уві йшов до них у човен, і вітер стих. Учні дуже в собі 
зди вува лися, адже не зро зуміли чуда з хлі бами: їхнє серце 
було закам’яніле.

Пере пливши море, вони при були до Генезаретської землі 
й при чалили. Коли вони ви йшли з човна, люди від разу 
впі знали Ісуса. Вони об бігли всю ту око лицю й почали 
на но сил ках при носити до Нього хво рих. І куди б Він 
не захо див, – у села, міста або хутори, – скрізь на май дани 
ви носили хво рих і бла гали Його дозво лити лише торк нутися 
до краю Його одягу; і всі, хто торкався, зці лялися.

Марка 6: Ідіть  подивіться
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 При йшли до Нього фарисеї та деякі книж ники 
з Єрусалима. Вони поба чили, що деякі Його учні їли 
не митими, тобто не чис тими, руками. Адже фарисеї, 
і вза галі юдеї, дотри мую чись тради ції ста рій шин, не їдять, 
доки не оми ють ста ранно рук. Вони не їдять при несе ного 
з ринку, доки не оми ються. Є ще багато іншого, чого вони 
дотри мую ться, як-от: миття чаш, гле чиків, мід ного по суду, 
а також і лежа ків.

Тож фарисеї та книж ники за питали Ісуса:
— Чому Твої учні не живуть згідно зі зви чаєм наших бать ків, 

а їдять не митими руками?
Він від повів:
— Добре про року вав Ісая про вас, лице мірів, як на писано:

  «Цей народ шанує Мене лише устами,
  а серце його далеко від Мене.
  Даре мно вони покло няються Мені,
  навча ючи людей люд ських запо відей».

Марка 7: Нечистими руками
Сторінка 42
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За лишивши запо відь Бога, ви три має тесь люд ських зви чаїв. 
Миєте гле чики та чаші й багато чого іншого робите.

Потім ска зав їм:
— Ви спритно від кидаєте запо відь Божу, щоб збе регти ваш 

зви чай. Адже Мойсей ска зав: «Шануй батька та матір», а також: 
«Той, хто зне важає батька або матір, нехай буде пока раний 
смертю!» Ви ж гово рите, що якщо людина скаже бать кові 
або матері: «Те, чим я міг би допо могти тобі, – Кор бан» (тобто дар 
Богові), то ви вже дозво ляєте йому ні чого не робити для свого 
батька або матері. Так ви ска сову єте Слово Боже через свій 
зви чай, який ви ж і вста новили. І багато по діб ного до цього ви 
робите.

По кли кавши народ, Ісус знову про мовив до них: «Слу хайте 
Мене всі та зро зумійте! Не існує ні чого, що би ззовні вхо дило 
в людину та могло зробити її не чис тою, але не чис тою людину 
робить те, що ви ходить з неї. Якщо хтось має вуха, щоб слу хати, 
нехай слу хає!»

Коли Ісус за лишив людей та уві йшов у дім, Його учні за питали 
про цю притчу. Він ска зав їм: «Невже ви ще не розу мієте? 
Не зна єте, що все, що вхо дить ззовні, не може людину зробити 
не чис тою? Бо їжа не потрап ляє до серця, а йде до шлунка й потім 
ви ходить геть. Так Він оголо сив чис тою всю їжу».

Потім ска зав: «Осквер няє людину те, що ви ходить з неї. Адже 
з серця людини ви ходять погані думки, ста тева роз пуста, кра діж, 
вбив ства, пере люб, жадіб ність, злоба, лу кав ство, не прис той ність, 
заздрість, бого хуль ство, гор дість та дурість. Усе це зло ви ходить 
зсере дини та осквер няє людину».

Марка 7: Нечистими руками
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Виру шивши звідти, Ісус по пряму вав до земель 
Тира й Сидона. І, уві йшовши в дім, не хотів, щоб хтось 
дізна вся, що Він там, але не зміг ута їтись. Одна 
жінка, яка мала доньку, одер жиму не чис тим духом, 
почу вши про Ісуса, при йшла до Нього та впала 
на ко ліна перед Ним. Жінка була гречанкою, родом 
із Сирійської Фінікії. Вона бла гала Ісуса ви гнати 
демона з її доньки. Але Він ска зав:

— Нехай спо чатку наси тяться діти, адже 
не годи ться брати хліб від дітей та ки дати щеня там.

Вона ж від повіла Йому:
— Так, Господи, але й щенята під сто лом їдять 

крихти після дітей.
Він ска зав їй:
— За ці слова йди, демон ви йшов із твоєї доньки.
Вона пішла до дому й зна йшла дитину, що лежала 

в ліжку, і демон ви йшов із неї.

Ісус знов за лишив око лиці Тира й через Сидон 
ви йшов до Галілейського моря на землі Десятимістя. 
І при вели до Нього глу хого, який гово рив 
із труд нощами, і просили, щоб Він по клав на нього 
руки. Ісус узяв його вбік від на товпу та вклав пальці 
йому у вуха і, плю нувши, торк нувся його язика. 
Потім по диви вся на небо, зіт хнув і ска зав глу хому: 
«Еффата!», що озна чає: «Від крийся!» І від разу 
від крилися його вуха, язик розв’язався, і він почав 
гово рити пра вильно. Ісус нака зав не роз пові дати 
про це ні кому. Та чим більше Він забо роняв, 
тим більше вони роз голо шували. І диву валися 
вкрай, кажучи: «Він усе робить дуже добре: навіть 
глу хим дає слух і німим – мову».

Марка 7: Нечистими руками
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 У ті дні, коли знову зі бра лося багато людей і не мали, що їсти, 
Ісус по кликав учнів та ска зав їм:

— Жаль Мені цих людей, тому що вже три дні за лишаю ться 
зі Мною й не мають, що їсти. І якщо Я від пущу їх голод ними 
до дому, вони ос лаб нуть у дорозі, бо деякі при йшли зда лека.

Учні від повіли Йому:
— Звідки в цій пус телі хтось зможе взяти стільки хліба, 

щоб на году вати цих людей?
Ісус за питав:
— Скільки маєте хлі бів?
Вони від повіли:
— Сім.
Ісус зве лів людям сісти на землю. Потім узяв ті сім хлі бів, 

по дяку вав, роз ламав та дав Своїм учням, щоб вони роз дали 
людям. Ще мали й кілька малих рибин, Він благо словив їх і зве лів 
роз дати й рибу. Усі їли та на сити лись. І зі брали сім пов них 
коши ків за лиш ків. Тих, що їли, було при близно чотири тисячі. 
Потім від пустив їх. Після цього Ісус від разу сів у човен разом 
зі сво їми учнями та від плив до землі Далманутської.

Марка 8: А ви за кого Мене вважаєте? 
Сторінка 48
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До Ісуса піді йшли фарисеї та почали спере чатися 
з Ним. Вони, випро бову ючи Його, вима гали 
зна мення з неба. Ісус, гли боко зіт хну вши у Своєму 
дусі, ска зав: «Чому цей рід шукає зна мення? Істинно 
кажу вам: цьому роду не дас ться ні якого зна мення». 
І, за лишивши їх, знову сів у човен та ви рушив 
на дру гий бік моря.

Учні за були взяти хліб і, крім од нієї хлі бини, 
не мали в човні більше ні чого А Ісус за стері гав їх:

— Диві ться та сте режі ться за кваски фарисей ської 
та за кваски Ірода.

Вони мір кували між собою:
— Він гово рить так, тому що ми не маємо хлі бів.
Зна ючи про це, Ісус ска зав:
— Чому ви мір куєте між собою, що не взяли хліба? 

Невже ви не збаг нули й не розу мієте? Невже ваше 
серце все ще закам’яніле? Маєте очі, але не бачите? 
Маєте вуха, але не чуєте? Невже не пам’ятаєте? Коли 
п’ять хлі бів Я роз ділив для п’яти тисяч, то скільки 
пов них коши ків за лиш ків ви зі брали?

Вони від повіли:
— Дванад цять.
— А сім хлі бів для чоти рьох тисяч? І скільки 

пов них коши ків із за лиш ками ви зі брали?
Вони від повіли:
— Сім.
Тоді Ісус ска зав їм:
— Усе ще не розу мієте?

Марка 8: А ви за кого Мене вважаєте? 
Страница 50
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Коли при йшли до Віфсаїди, при вели до Ісуса слі пого й просили 
дотор кну тись до нього. Він узяв слі пого за руку, вивів за межі села й, 
пос лини вши йому очі, по клав на нього руки та за питав:

— Бачиш щось?
По диви вшись, він ска зав:
— Бачу людей, але вони мов дерева, що ходять.
Тоді Ісус знов по клав руки на його очі. Чоло вік по диви вся уважно, 

його зір по вер нувся, і він бачив усе чітко Ісус ви слав його до дому 
та ска зав:

— Не заходь у село й не роз пові дай ні кому.

Ісус зі Сво їми учнями при йшов до сіл дов кола Кесарії Филипової.
Доро гою Ісус за питав Своїх учнів:
— За кого вва жають Мене люди?
Вони від повіли:
— Одні – за Івана Хрестителя, інші – за Іллю, ще інші – за од ного 

з про років.
Тоді Ісус спи тав їх:
— А ви за кого Мене вва жаєте?
Петро ска зав Йому:
— Ти – Христос!
Тоді Він нака зав їм ні кому не казати про Нього.

Потім почав на вчати їх, що Синові Люд ському на лежить багато 
страж дати, бути від кину тим ста рій шинами, перво священниками 
та книж никами, бути вби тим, але через три дні Він вос кресне. 
Він гово рив їм прямо про це. Тоді Петро, від клика вши Ісуса вбік, 
почав доко ряти Йому. Ісус же по вер нувся, по диви вся на Своїх учнів 
та доко рив Петрові, кажучи:

— Віді йди від Мене, сатано! Бо ти думаєш не про Боже, 
а про люд ське.

І, по кли кавши до Себе народ разом зі Сво їми учнями, ска зав 
їм: «Якщо хтось хоче йти за Мною, нехай зре четься самого себе, 
візьме свій хрест та слі дує за Мною. Бо хто хоче спасти своє життя, 
той втра тить його, а хто втра тить його за ради Мене та Доброї 
Звістки, той спасе його. Яка користь людині, якщо здо буде весь світ, 
а душу свою втра тить? Або що дасть людина в обмін за свою душу? 
Бо якщо хтось посоро миться Мене та Моїх слів перед цим гріш ним 
та невір ним поко лін ням, того й Син Люд ський посоро миться, коли 
при йде в славі Свого Отця разом зі свя тими анге лами».

Марка 8: А ви за кого Мене вважаєте? 
Страница 51

Марка 8: А ви за кого Мене вважаєте? 
Сторінка 52

Illustrated Gospel of Mark (Ukrainian) © 2022 Biblica, Inc.



 І ска зав: «Істинно кажу вам: деякі з при сут ніх тут не за зна ють 
смерті, доки не поба чать Цар ства Божого, що при йшло в силі».

Через шість днів Ісус узяв із Собою Петра, Якова та Івана 
й вивів тільки їх на високу гору. Там Він пре обра зився перед 
ними: Його одяг став блис кучим і таким білим, що жоден 
від білю вач у світі не міг би так від білити. І з’явились їм Мойсей 
та Ілля, які роз мов ляли з Ісусом.

Петро ска зав Ісусові: «Равві, добре нам тут бути! Зробімо три 
на мети: один для Тебе, один для Мойсея та один для Іллі».

Бо не знав, що ска зати, такі наля кані були.
Тоді з’яви лася хмара, яка на крила їх, і з хмари про мовив голос: 

«Це Син Мій улюб лений, Його слу хайте!»
І рап том, по диви вшись нав круги, вони ні кого не поба чили, 

окрім Ісуса.
Коли вони схо дили з гори, Ісус нака зав їм, щоб не казали 

ні кому про те, що бачили, доки Син Люд ський не вос кресне 
з мерт вих. Вони збе регли це Слово для себе, тільки мір кували 
між собою, що озна чає вос кре сіння з мерт вих.

Потім вони за питали Його:
— Чому книж ники кажуть, що Ілля має при йти пер шим?

Марка 9: З хмари промовив  голос
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Ісус від повів:
— Ілля дійсно має при йти пер шим, щоб від новити все. 

І, як на писано про Сина Люд ського, Він має багато постраж дати 
та бути при ниже ним. Але кажу вам: Ілля при йшов, і вони вчи нили 
з ним усе, що схо тіли, як на писано про нього.

По вер нув шись до інших учнів, вони поба чили нав коло них 
вели кий на товп і книж ників, які спере чалися з ними. Як тільки 
ці люди поба чили Ісуса, зди вува лися й по бігли при вітати Його. 
Він за питав їх:

— Чому ви спере чалися з ними?
Один чоло вік із на товпу від повів:
— Учи телю, я при вів до Тебе мого сина, бо він одер жимий духом 

ні моти. Коли дух його хапає, то кидає на землю, з рота йде піна, 
хлоп чик скре гоче зубами й ціпе ніє. Я просив Твоїх учнів ви гнати 
духа, але вони не змогли.

Ісус у від повідь ска зав:
— О роде невір ний, доки буду з вами? Доки тер пітиму вас? 

При ведіть хлоп чика до Мене!
І при вели хлоп чика до Ісуса. Коли дух поба чив Ісуса, від разу кинув 

хлоп чика в судоми. Той, упавши на землю, по котився й пус тив піну 
з рота.
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Ісус за питав його батька:
— Скільки часу з ним таке?
Він від повів:
— З дитин ства. Часто дух кидає його у вогонь 

або у воду, щоб вбити його. Якщо можеш щось 
зробити, допо можи нам. Зми луйся над нами.

Ісус же ска зав йому:
— Якщо можеш?! Усе мож ливе для того, хто вірує!
Тоді батько хлоп чика скрик нув:
— Вірую! Допо можи моєму невір ству.
Коли Ісус поба чив, що люди збігаю ться, то нака зав 

не чис тому духові, кажучи: «Духу німий та глу хий, 
нака зую тобі: вийди з нього й більше не заходь 
у нього!»

Скрик нувши, дух сильно по тряс хлопця 
в кон вуль сіях і ви йшов із нього. Хло пець став 
як мер твий, так що багато хто гово рив, що він помер. 
Але Ісус узяв його за руку, під няв його, і він устав.

Піз ніше, коли Ісус уві йшов у дім, учні нао динці 
за питали Його:

— Чому ми не змогли ви гнати демона?
Ісус від повів:
— Цей рід можна ви гнати лише молит вою 

та пос том.

Ви йшовши звідти, вони про йшли через Галілею. 
Ісус не хотів, щоб хтось дізна вся про це, бо Він 
на вчав Своїх учнів та казав їм: «Син Люд ський буде 
вида ний у руки люд ські. Його вб’ють, але через три 
дні Він вос кресне». Однак учні не зро зуміли цих слів, 
а спи тати Його боя лися.
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Коли вони при йшли в Капернаум і були в домі, Ісус за питав їх:
— Про що ви гово рили в дорозі?
Але вони мов чали, тому що в дорозі спере чалися між собою, хто з них 

най біль ший.
Тоді Ісус при сів, по кликав до Себе дванад цятьох і ска зав їм:
— Якщо хтось хоче бути пер шим, той хай буде остан нім серед усіх 

та слугою для всіх.
Ісус узяв дитину, поста вив по серед них і, обій нявши її, ска зав їм:
— Хто прий має таку дитину в ім’я Моє, той не Мене прий має, а Того, 

Хто наді слав Мене.

Іван ска зав Йому:
— Учи телю, ми бачили когось, хто Твоїм ім’ям вига няв демо нів, 

та ми забо ронили йому, бо він не ходить із нами.
Але Ісус ска зав:
— Не зупи няйте його, бо немає такого, хто б робив чудо в ім’я Моє 

й від разу зло словив би Мене. Той, хто не проти нас, той за нас. Адже хто 
по дасть вам чашу води в ім’я Моє, бо ви Христові, – істинно кажу вам, – 
не втра тить своєї вина городи.

Якщо хтось споку сить од ного з цих малих, що віру ють у Мене, 
то було б краще, якби йому по вісили мли нове жорно на шию й ки нули 
в море. Якщо твоя рука спо кушає тебе, від рубай її. Краще тобі уві йти 
в життя по каліче ним, ніж, маючи дві руки, іти до Геєни, у вогонь не згаси мий, 
де черв’як їхній не вми рає і вогонь не гасне. Якщо твоя нога спо кушає тебе, 
від рубай її. Краще тобі уві йти в життя по каліче ним чи куль гавим, ніж, маючи 
дві ноги, бути вки нутим до Геєни, де черв’як їхній не вми рає і вогонь не гасне. 
Якщо твоє око спо кушає тебе, вирви його. Краще тобі уві йти до Цар ства 
Божого одно оким, ніж, маючи два ока, бути вки нутим у Геєну,

  «де черв’як їхній не вми рає
  і вогонь не гасне».

Бо кожен буде вог нем посоле ний і кожна жертва буде посо лена сіллю.
Сіль – добра річ, але якщо сіль втра тить соло ність, як її знов зробити 

соло ною? Майте сіль самі в собі та збе рігайте мир між собою.
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 Ісус під нявся звідти та пішов в око лиці Юдеї та в землі, 
що за Йорданом. До Нього знову сходи лися на товпи, і Він, за зви чаєм, 
знову на вчав їх. Піді йшли фарисеї та, випро бову ючи Його, за питу вали:

— Чи дозво лено чоло вікові роз луча тися зі своєю дру жиною?
Ісус у від повідь за питав:
— Що нака зав вам Мойсей?
Вони ска зали:
— Мойсей дозво лив на писати їй листа про роз лучення та від пустити.
Ісус же ска зав їм:
— Через вашу жор сто кість він на писав вам цю запо відь. Від початку 

тво ріння Бог «чоло віком та жін кою їх створив». «Тому за лишить чоло вік 
батька свого й матір свою і при лине до жінки своєї, і будуть двоє одним 
тілом». Тому більше не буде двох, а одне тіло. Отже, те, що Бог з’єднав, 
людина хай не роз’єднує.

У домі учні знову за питали про це Ісуса. Він ска зав:
— Кожен, хто роз луча ється зі своєю дру жиною та одру жує ться 

з іншою, чинить пере люб проти неї. І якщо дру жина роз луча ється 
зі своїм чоло віком та одру жує ться з іншим, також чинить пере люб.

Люди при носили до Нього дітей, щоб Він дотор кнувся до них 
та благо словив, але учні забо роняли їм. Ісус же, поба чивши 
це, роз гніва вся й ска зав: «Пус тіть дітей при ходити до Мене 
й не забо роняйте їм, бо таким, як вони, на лежить Цар ство Боже. 
Істинно кажу вам: хто не прийме Цар ства Божого, як дитя, той не вві йде 
до нього!» Він обій няв дітей і, по клавши на них руки, благо словив.

Марка 10: Чому ти називаєш Мене добрим? 
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Коли Ісус від пра вився далі, під біг до Нього один чоло вік, упав перед 
Ним на ко ліна й за питав:

— Учи телю доб рий, що мені робити, щоб успад кувати життя вічне?
Ісус від повів йому:
— Чому ти нази ваєш Мене добрим? Ніхто не є Доб рий, окрім Самого 

Бога. Ти знаєш запо віді: «Не вби вай», «Не чини пере любу», «Не вкради», 
«Не обма нюй», «Не кривдь», «Шануй твого батька та матір».

Він від повів:
— Учи телю, усе це я збе ріг змалку.
Ісус по диви вся на нього з любов’ю та ска зав йому:
— Од ного тобі ще бракує: піди, про дай усе, що маєш, та роз дай 

бід ним, і мати меш скарб на не бесах; а тоді при ходь та слі дуй за Мною.
Почу вши це Слово, чоло вік віді йшов засмуче ний, бо мав багато 

ма єтків.
Ісус по диви вся нав круги та ска зав Своїм учням:
— Як важко бага тим уві йти в Цар ство Боже!
Учні були вра жені сло вами Ісуса.
Ісус знову ска зав їм:
— Діти, як важко тим, хто по кла дає ться на багат ства, уві йти 

в Цар ство Боже. Легше верб людові про йти через вушко голки, 
ніж бага тому вві йти в Цар ство Боже.

Тоді вони дуже зди вува лися й казали між собою:
— Хто ж тоді може бути спа сенний?
По диви вшись на них, Ісус ска зав:
— Для людей це не мож ливо, але не для Бога, адже для Бога все 

мож ливо.
Петро почав гово рити:
— Ось ми за лишили все та пішли за Тобою.
Ісус від повів:
— Істинно кажу вам: немає ні кого, хто б за лишив дім, бра тів, сес тер, 

батька, матір, дітей і поля за ради Мене та за ради Доброї Звістки 
і хто б не отри мав у сто разів більше в цей час домів, бра тів, сес тер, 
мате рів, дітей і поля разом із гоніннями, а в май бут ньому віці – вічне 
життя. Багато пер ших будуть остан німи, а останні – пер шими.
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Яків та Іван, сини Зеведеєві, піді йшли до Нього й ска зали:
— Учи телю, бажа ємо, щоб Ти зробив для нас те, що ми по просимо.
Він за питав їх:
— Що бажа єте, щоб Я зробив для вас?
Вони ска зали Йому:
— Доз воль, щоб ми сиділи: один пра воруч, а інший ліво руч від Тебе у славі 

Твоїй.
Ісус ска зав їм:
— Не зна єте, чого просите. Чи змо жете ви пити чашу, яку Я п’ю, або хрес титися 

хрещен ням, яким Я хре щуся?
Вони від повіли:
— Змо жемо!
Ісус ска зав:
— Чашу, яку Я п’ю, ви будете пити, і хрещен ням, яким Я хре щуся, ви будете 

хрещені. Але сидіти пра воруч або ліво руч від Мене – не Мені це вирі шувати: 
ці місця нале жать тим, кому при готов лені.

Решта деся теро учнів, почу вши про це, роз гніва лися на Якова та Івана. Ісус же, 
по кли кавши їх, ска зав: «Ви зна єте, що ті, кого вва жають керів никами наро дів, 
воло діють ними, а сильні світу пану ють над ними. Але серед вас не так: хто хоче 
стати вели ким між вами, той має стати вашим слугою. І хто хоче бути пер шим, 
нехай буде рабом для всіх. Адже Син Люд ський при йшов не для того, щоб Йому 
слу жили, але щоб слу жити й від дати Своє життя як викуп за бага тьох».

Вони при йшли до Єрихона, і, коли Ісус разом зі Сво їми учнями та вели ким 
на тов пом людей ви ходили з Єрихона, син Тимея, Вартимей, слі пий же брак, сидів 
біля дороги. Почу вши, що Ісус із Назарета про ходить, він почав кри чати:

— Сину Давидів, зми луйся наді мною!
Багато людей почали доко ряти йому, щоб він замовк, але він ще голос ніше 

за кри чав:
— Сину Давидів, зми луйся наді мною!
Ісус зупи нився та ска зав: «По кличте його!»
Вони по кли кали слі пого, кажучи: «Не бійся! Вста вай! Він кличе тебе». 

Той ски нув верхню одежу, під ско чив та при йшов до Ісуса.
Ісус у від повідь ска зав:
— Що ти хочеш, щоб Я зробив для тебе?
Слі пий Йому від повів:
— Равві, щоб я знову бачив!
Ісус ска зав йому:
— Іди, твоя віра спасла тебе!
Слі пий від разу ж про зрів та пішов доро гою за Ісусом.

Вони йшли доро гою до Єрусалима. Ісус ішов попе реду учнів, 
а вони, зди вовані та спов нені страху, ішли за Ним. Він знов узяв 
дванад цятьох окремо й почав гово рити про те, що має з Ним ста тися. 
«Ось ми йдемо до Єрусалима, і там Син Люд ський буде вида ний 
перво священникам і книж никам. Вони за судять Його на смерть 
та від дадуть язич никам. Ті на сміха тимуться з Нього, плю вати муть 
на Нього, бичу вати муть Його та вб’ють, але через три дні Він 
вос кресне».
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 Коли набли зились до Єрусалима, до Вітфагії та Віфанії, до Оливної 
гори, Він наді слав двох Своїх учнів та ска зав їм: «Ідіть у село, яке перед 
вами, і від разу, як за йдете, знай дете прив’язане осля, на яке ще ніхто 
з людей не сідав; відв’яжіть його й при ведіть. І якщо хтось спи тає вас: 
„Чому це робите?“, ска жіть: „Господь потре бує його й від разу віді шле 
назад“ ».

Вони пішли й зна йшли осля, прив’язане на вулиці біля 
воріт, і розв’язали його. Дехто з тих, що сто яли там, ска зали їм: 
«Що ви робите? Чому відв’язуєте осля?» Вони від повіли, як зве лів 
їм Ісус; тоді від пустили їх. І при вели осля до Ісуса, по клали на нього 
свій одяг, і Він сів на нього. Багато хто сте лив свій одяг по дорозі, 
інші ж сте лили по дорозі гілки, які від різали на полях. Ті, що йшли 
попе реду та по заду Нього, викри кували:

  «Осанна!»

  «Благо словен ний Той, Хто йде в ім’я Господа!»

  «Благо словенне Цар ство батька нашого Давида, яке над ходить!»

  «Осанна на не бесах!»

Коли Він уві йшов у Єрусалим, то пішов до Храму й огля нув усе. 
Та ос кільки була вже пізня година, ви йшов разом із дванад цятьма 
та пішли до Віфанії.

Марка 11: Запитаю і  Я вас...
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На ступ ного дня, коли ви ходили з Віфанії, Ісус зго лод нів. 
І, поба чивши зда лека смо ков ницю, яка була вкрита лис тям, 
Він піді йшов поди витися, чи немає на ній пло дів. Але не зна йшов 
ні чого, окрім листя, бо не був ще час для смокви. Тоді про мовив 
до неї: «Нехай же повік ніхто не буде їсти твоїх пло дів!» Його учні 
по чули це.

Коли при йшли в Єрусалим, Ісус уві йшов у Храм та ви гнав усіх тих, 
хто про давав і купу вав у Храмі, пере вер нув столи тих, хто міняв 
гроші, та місця тих, хто про давав голубів. Він не дозво ляв ні кому 
пере носити через Храм будь-які речі. На вчав і казав їм: «Хіба 
не на писано: „Дім Мій буде назива тися Домом Молитви для всіх 
наро дів“? А ви зробили з нього „при тулок роз бій ників!“ »

Перво священники та книж ники по чули про це й шукали на годи 
вбити Ісуса, але боя лися Його, бо весь народ був зди вова ний Його 
вчен ням.

Коли на ста вав вечір, вони ви ходили з міста.

Вранці, про ходячи повз смо ков ницю, вони поба чили, що вона 
всохла від самого коріння. Зга давши, що ста лося на пере додні, Петро 
ска зав Йому:

— Равві, ось смо ков ниця, яку Ти про кляв, всохла!
У від повідь Ісус ска зав:
— Майте віру в Бога! Істинно кажу вам: якщо хтось скаже цій горі: 

«Під несися та кинься в море!» – і не буде сум ніва тися у своєму серці, 
а буде вірити, що ста неться, як ска зав, то так і буде. Тому кажу вам: 
усе, про що моли тесь і просите, вірте, що ви вже отри мали, – і буде 
дано вам. І коли стоїте в молитві, то про щайте, коли маєте щось 
проти когось, щоб і Отець ваш Не бесний простив вам про вини 
ваші. Але якщо не про щаєте, і Отець ваш Не бесний не прос тить вам 
про вин ваших.

Марка 11: Запитаю і  Я вас...
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Вони знову при йшли до Єрусалима. Коли Він 
ходив у Храмі, до Нього піді йшли перво священники, 
книж ники та ста рій шини й за питали Його:

— Якою владою Ти це робиш? Або хто дав Тобі 
таку владу робити це?

Ісус ска зав їм:
— За питаю і Я вас про одне. Ска жіть Мені, і Я скажу 

вам, якою владою це роблю. Іванове хрещення було 
з Неба чи від людей? Дайте Мені від повідь.

Вони ж стали мір кувати між собою, кажучи:
— Якщо ска жемо: «З неба», Він за питає: 

«Чому ж ви не по вірили йому?» Якщо ж ми ска жемо: 
«Від людей», – бої мося людей, бо всі вва жали Івана 
про роком.

Вони від повіли Ісусові:
— Не зна ємо.
Ісус ска зав:
— Тоді і Я не скажу, якою владою це роблю.

Марка 11: Запитаю і  Я вас...
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 Ісус почав гово рити їм у прит чах:
— Один чоло вік по садив вино град ник, обвів його 

ого рожею, вко пав давильню, збуду вав башту, здав його 
в оренду вино града рям та ви рушив у по дорож. Коли на став 
час, він наді слав од ного раба до вино града рів, щоб отри мати 
свою час тину вро жаю. Однак вино градарі схо пили, по били 
його й віді слали назад ні з чим. Тоді госпо дар наді слав до них 
іншого раба. Але вони й тому роз били голову та віді слали 
з гань бою. Він наді слав ще од ного, але вони його вбили. 
Також і бага тьох інших: од них по били, а інших убили.

На решті наді слав до них свого єди ного улюб леного сина, 
кажучи: «Мого сина пова жати муть!» Але ті вино градарі 
ска зали один одному: «Це спад коє мець, ходімо 
та вб’ємо його, і спад щина буде нашою!» Вони схо пили 
його, вбили та ви вели з вино град ника. Що ж зробить 
госпо дар вино град ника? Він при йде та вб’є вино града рів, 
а вино град ник від дасть іншим вино града рям. Хіба ви 
не читали в Писанні:

Розділ дванадцятий

Ти  
праведний
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  «Ка мінь, який від кинули будів ничі,
  став на ріж ним каме нем.
  Господь зробив це,
  і воно є див ним у наших очах».

Вони зро зуміли, що Він про них ска зав цю притчу, 
і шукали на годи схо пити Ісуса, але боя лися народу. 
Тому за лишили Його й віді йшли.

Потім вони наді слали до Нього де яких фарисеїв 
та іродіан, щоб впій мати Його на слові.

Ті при йшли та за питали Його:
— Учи телю, ми зна ємо, що Ти правед ний, 

ні на кого не зва жаєш, адже не диви шся на люд ське 
об личчя, а прав диво на вчаєш Божого шляху. 
Чи годи ться пла тити по даток Кесареві, чи ні? Пла тити 
чи не пла тити?

Ісус, зна ючи їхнє лице мір ство, ска зав їм:
— Чому ви випро бовуєте Мене? Дайте Мені 

дина рій, щоб поба чити.
Вони при несли:
Він ска зав:
— Чиє це зобра ження та напис?
— Кесаря!
Тоді Ісус ска зав їм:
— Від дайте Кесареві Кесареве, а Богові – Боже!
І вони диву валися з Нього.

« Вони дивувалися з Його 
відповіді» 
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При йшли до Нього садукеї, які кажуть, що немає вос кре сіння 
з мерт вих, і за питали Його:

— Учи телю, Мойсей на писав нам: «Якщо чийсь брат помре 
та за лишить дру жину, не за лишивши жод ної дитини, то нехай його 
брат візьме дру жину по мер лого та під німе нащадка своєму бра тові». 
Було семеро бра тів. Пер ший одру жився та помер, не за лишивши 
дітей. Дру гий одру жився з вдо вою, але він помер, не за лишивши 
дітей, також і тре тій. І ніхто із сімох не за лишив дітей. Після всіх 
по мерла й жінка. При вос кре сінні, коли вос крес нуть, дру жиною 
котрого з них вона буде? Адже всі семеро мали її за дру жину.

Ісус ска зав їм:
— Чи не тому ви поми ляє теся, що не зна єте ані Писання, 

ані сили Божої? Бо коли вос кре сають з мерт вих, не одру жую ться 
й не ви ходять заміж, а є як ангели на небі. А щодо вос кре сіння 
з мерт вих, хіба ви не читали в книзі Мойсея про те, що ска зав йому 
Бог при полум’ї вогню тер нового куща: «Я – Бог Авраама, Бог Ісаака 
і Бог Якова»? Він є Богом не мерт вих, а живих! Дуже поми ляє тесь!

Один із книж ників, піді йшовши, послу хав, як вони гово рили й, 
поба чивши, що Ісус добре від повів садукеям, за питав Його:

— Яка запо відь перша з усіх?
Ісус від повів:
— Перша є: «Слу хай Ізраїлю, Господь Бог твій – це єди ний Господь. 

Люби Господа Бога свого всім сер цем своїм, усією своєю душею, 
усім своїм розу мом і всією силою своєю». А друга: «Люби ближ нього 
свого, як самого себе». Немає запо віді важ ливішої від цих двох.

Книж ник ска зав Йому:
— Добре, Учи телю! Ти пра вильно ска зав: Бог єди ний, і немає 

іншого, крім Нього. І лю бити Його всім сер цем, усім розу мінням 
та всією силою, і лю бити ближ нього, як самого себе, – це більше 
за всі ціло палення та жертви.

Поба чивши, що він мудро від повів, Ісус ска зав йому:
— Ти не далеко від Цар ства Божого!
І більше ніхто не нава жувався за питу вати Його.

« Ти недалеко від Царства Божого!»
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У від повідь Ісус, навча ючи в Храмі, ска зав:
— Чому книж ники кажуть, що Христос є сином Давида? Адже 

сам Давид через Духа Свя того ска зав:

  «Господь ска зав Господеві моєму:
  „Сядь пра воруч від Мене,
  доки Я не по кладу воро гів Твоїх,
  як під ніжок для Твоїх ніг“ ».

Якщо сам Давид називає Його Господом, як Він може бути його 
Сином?

Багато людей слу хало Його із задо волен ням.

У Своєму на вчанні Він ска зав: «Сте режі ться книж ників: 
їм подо бає ться одя гатись у довгі одежі, вони люблять при вітання 
на рин ках, перші місця в сина гогах та по чесні місця на бен кетах. 
Вони з’їдають доми вдів, але прикри ваю ться дов гими молит вами. 
Вони отри мають суво ріше пока рання».

Ісус сів нав проти скрині для по жертв і диви вся, як люди клали 
гроші в скриню. Чимало бага тіїв клали багато. Але піді йшла одна 
бідна вдова, яка по клала дві лепти, що разом скла дають один 
код рант.

Ісус по кликав Своїх учнів і ска зав їм: «Істинно кажу вам: 
ця бідна вдова по клала в скриню більше, ніж по клали всі інші. 
Адже всі клали зі свого до статку, а вона зі своєї бід ності по клала 
все, що мала на про житок».
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 Коли Ісус ви ходив із Храму, один з Його учнів ска зав Йому:
— Учи телю, по глянь, яке ка міння і які будівлі!
Ісус ска зав йому:
— Ти бачиш ці вели чезні спо руди? Не за лишиться тут 

каменя на камені, який не був би зруйно ваний.
Потім, коли Ісус сидів на Оливній горі нав проти Храму, 

Петро, Яків, Іван та Андрій нао динці за питали Його:
— Скажи нам, коли все це ста неться і яка оз нака того, 

що все це скоро здій сни ться?
Ісус почав їм гово рити:
— Диві ться, щоб ніхто не ввів вас в оману! Бо багато хто 

при йде в ім’я Моє й каза тиме: «Це Я!» І бага тьох вве дуть 
в оману. Коли почу єте про війни та чутки про війни, 
не лякай теся: це має ста тися, але це ще не кінець. По встане 
народ проти народу й цар ство проти цар ства. У різ них 
міс цях будуть земле труси та голод. Але це – лише поча ток 
страж дань. Будьте обе режні! Адже ви давати муть вас до судів 
і в сина гогах бити муть вас. По ведуть вас до пра вите лів 
та царів за ради Мене, на свід чення їм. Але спо чатку Добра 
Звістка має про пові дува тись усім наро дам. Коли по ведуть вас 
ви давати до суду, не тур буйтеся, як і що казати. Але гово ріть 
те, що буде дано вам у той час. Адже не ви будете гово рити, 
а Дух Свя тий. 

Розділ тринадцятий
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Брат ви дасть на смерть брата, а батько – дитину. 
По вста нуть діти проти бать ків та вби ватимуть їх. І всі будуть 
нена видіти вас через ім’я Моє. Але хто витри має до кінця, 
той буде спа сенний.

Коли поба чите гидоту спусто шення, що сидить там, 
де їй не слід, – хто читає, нехай зро зуміє, – тоді ті, що в Юдеї, 
нехай тіка ють у гори. Той, що буде на даху, хай не схо дить 
і не вхо дить, аби взяти щось зі свого дому; той, що в полі, 
хай не верта ється взяти свою одежу. Горе вагіт ним 
і тим, що будуть году вати гру дьми в ті дні. Молі ться, 
щоб це не ста лося взимку. Бо в ті дні буде таке страж дання, 
якого не було від початку світу, що його створив Бог, до тепер 
і ні коли не буде. І якби Господь не скоро тив тих днів, то жодна 
людина не була б врято вана, але за ради обра них, яких Він 
обрав, Господь скоро тив ті дні. Якщо тоді хтось скаже вам: 
«Ось тут Христос!», «Ось Він там!» – не вірте. Бо поста нуть 
лже христи та лже про роки й роби тимуть зна мення 
та чудеса, щоб ввести в оману, якщо мож ливо, обра них. 
Ви ж сте режі ться. Я про все попе редив вас!

Але в ті дні, після того страж дання,

  «сонце по меркне,
  і мі сяць не буде сві тити;
  зірки впадуть із неба,
  і сили не бесні захи таю ться».

Тоді поба чать Сина Люд ського, Який при ходить на хма рах 
із вели кою силою та славою. Тоді Він наді шле анге лів, і вони 
зберуть Його обра них із чоти рьох вітрів, від од ного краю 
землі до краю неба.

Від смо ков ниці на вчі ться її притчі: коли гілка стає вже 
м’якою й пус кає листя, ви зна єте, що літо близько. Так і ви, 
коли поба чите, що це збува ється, знайте: при хід близько, 
уже біля две рей. Істинно кажу вам: не мине цей рід, поки все 
це не ста неться. Небо та земля про минуть, але слова Мої 
не про минуть.

« …Зірки 
впадуть із неба, 
і сили небесні 
захитаються!»
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А про той день і про ту годину ніхто не знає: 
ні ангели не бесні, ні Син, а тільки Отець. 
Сте режі ться, пиль нуйте, бо не зна єте, коли 
при йде той час. По дібно як чоло вік, який, 
виру шивши в по дорож, за лишив свій дім і дав 
своїм рабам владу, кож ному своє дору чення, 
а сто рожеві нака зав пиль нувати.

Пиль нуйте, бо не зна єте, коли госпо дар дому 
при йде: увечері, опів ночі, коли заспі ває півень 
або вранці, щоб, при йшо вши не спо дівано, 
не зна йшов вас уві сні. Те, що Я кажу вам, усім 
кажу: пиль нуйте!

«А про той день і  
про ту годину ніхто  
не знає»
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Розділ чотирнадцятий

Яке ваше 
рішення? 

 Через два дні була Пасха та свято Опрісноків. 
Перво священники та книж ники шукали, як би під сту пом 
схо пити та вбити Ісуса. Але гово рили: «Не у свято, 
щоб не ста лося яко гось завору шення в народі».

Ісус був у Віфанії, у домі Симона про каже ного. Коли 
Він сидів за сто лом, при йшла одна жінка, яка при несла 
алебастро вий гле чик із дуже доро гим чис тим нар довим 
миром. Вона роз била алебастро вий гле чик і ви лила миро 
на голову Ісуса.

Однак деякі з обу рен ням гово рили між собою:
— На віщо така трата мира? Це миро можна було про дати 

більше, ніж за три ста дина ріїв, та роз дати бід ним.
І доко ряли їй.
Але Ісус ска зав:
— За лишіть її, чому ви доко ряєте їй? Вона зробила добре 

діло для Мене. Бід них ви завжди маєте з собою і, коли 
схо чете, можете їм допо могти, а Мене не завжди мати мете. 
Вона зробила, що змо гла. Пома зала миром Моє тіло, 
щоб при готу вати до похо вання. Істинно кажу вам: всюди, 
де буде про пові дува тись ця Добра Звістка у всьому світі, 
будуть казати й те, що вона зробила, на згадку про неї.

Марка 14: Яке ваше рішення? 
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Юда Іскаріот, один із дванад цятьох, пішов до перво священників, 
щоб ви дати їм Ісуса. Почу вши про це, вони зра діли та обі цяли дати 
Йому гро шей. І від тоді він шукав слуш ної на годи, щоб Його ви дати.

У пер ший день свята Опрісноків, коли при носили пас хальну 
жертву, учні за питали Ісуса:

— Де Ти хочеш, щоб ми пішли та при готу вали Тобі спо жити Пасху?
Він наді слав двох учнів і ска зав їм:
— Ідіть у місто, вас зу стріне чоло вік, який нес тиме гле чик із водою. 

Ідіть за ним. Куди він уві йде, ска жіть госпо дареві дому: «Учи тель 
питає: „Де Моя кім ната, у якій Я буду спо живати Пасху з Моїми 
учнями?“ » І він по каже вам на горі велику при брану й готову 
кім нату – там і при готуйте для нас.

Учні пішли й, при йшо вши в місто, зна йшли все саме так, як казав їм 
Ісус, та при готу вали там Пасху.

Коли на став вечір, Він при йшов разом із дванад цятьма.
А як вони сиділи за сто лом та їли, Ісус ска зав:
— Істинно кажу вам: один із вас, хто їсть зі Мною, зра дить Мене.
Вони засмути лися й почали за питу вати Його, один за одним:
— Це не я?
Він ска зав їм:
— Один із дванад цятьох, той, хто вмо чає хліб разом зі Мною 

в миску. Син Люд ський, без умовно, іде, як про Нього на писано, 
але горе тому чоло вікові, через якого зраджено Сина Люд ського. 
Було б краще тому чоло вікові не наро джу ватись.

Коли вони їли, Ісус узяв хліб, благо словив його, роз ламав та дав 
їм, кажучи: «Візь міть, це є тіло Моє». Потім узяв чашу, по дяку вав і дав 
її учням, і пили з неї всі. Він ска зав їм: «Це кров Моя, кров Но вого 
Завіту, яка про лива ється за бага тьох. Істинно кажу вам: не пи тиму 
більше з цього вино град ного плоду до дня, коли пи тиму нове вино 
в Цар стві Божому».

І, про співа вши пісні, вони пішли на Оливну гору.

« Візьміть, 
це є тіло Моє»
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Тоді Ісус ска зав учням:
— Усі ви від мови тесь від Мене, бо на писано:

  «Уражу пас тиря –
  і вівці роз сіються».

Але після Мого вос кре сіння Я піду до Галілеї, і там ми зу стріне мось.
Петро ска зав Йому:
— Навіть якщо всі зре чуться, я – ні коли.
Ісус ска зав йому:
— Істинно кажу тобі: цієї ночі, перед тим, як півень двічі заспі ває, 

ти тричі зре чешся Мене.
Але Петро ще силь ніше напо лягав:
— Навіть якщо треба буде по мерти разом із Тобою, усе одно 

я не зре чуся.
І всі ска зали так само.

Потім вони при йшли до місця, яке нази вається Гефсиманія, і Ісус ска зав 
Своїм учням:

— По сидьте тут, поки Я помо люся.
Він узяв з Собою Петра, Якова та Івана й почав суму вати та три вожитись. 

Він ска зав їм:
— Моя душа страж дає смер тельно! За лишай теся тут та пиль нуйте.
І, віді йшовши трохи далі, упав на землю та моли вся, щоб, якщо мож ливо, 

ця година обми нула Його. Він казав: «Авва! Отче! Для Тебе все мож ливо! 
Нехай ця чаша обмине Мене. Але нехай буде не як Я хочу, а як Ти».

По вер нув шись, зна йшов, що вони за снули, та ска зав Петрові:
— Симоне, ти спиш? Чи не міг ти од нієї години пиль нувати? Пиль нуйте 

та молі ться, щоб вам не впасти в спо кусу! Бо дух бадьо рий, а тіло не мічне.
І знов віді йшов та моли вся, кажучи ті ж слова. Коли Він по вер нувся 

до учнів, знову зна йшов, що вони сплять, бо їхні очі були об тяжені. Вони 
не знали, що від повісти Йому.

Коли при йшов утретє, ска зав їм:
— Ви все ще спите та від почи ваєте? Досить, ось при йшла година, 

і Син Люд ський від дає ться в руки гріш ників. Вста вайте, ходімо! 
Ось набли жає ться Мій зрад ник.

« Досить,  
ось прийшла година... »
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І від разу, коли Він ще гово рив, піді йшов Юда, один із дванад цятьох, 
і з ним на товп із мечами та киями – від перво священників, книж ників 
та ста рій шин. Зрад ник дав їм такий знак, кажучи: «Той, Кого 
я поці лую, це Він, арешто вуйте Його й візь міть під варту!»

Набли зив шись, він від разу піді йшов до Ісуса й ска зав: «Равві!» – 
і поцілу вав Його.

Тоді вони на клали на Нього руки та заареш тували Його. 
Один із тих, хто стояв поруч із Ним, вихо пив меч, уда рив раба 
перво священника й від рубав йому вухо.

Потім Ісус звер нувся до них: «Ви ви йшли проти Мене, як проти 
роз бій ника, з мечами та киями, щоб заареш тувати Мене. Щодня 
Я був із вами, на вчав у Храмі, і ви не заареш тову вали Мене. 
Але це ста лося, щоб збу лося Писання».

І всі, за лишивши Його, втекли. Один юнак слі дував за Ним, 
об гор нув шись у покри вало на голе тіло. Вони схо пили його, але він, 
за лишивши покри вало, утік голий.

Ісуса по вели до перво священника, де зі бра лися всі 
перво священники, книж ники та ста рій шини. Петро ж ішов за Ісусом 
на від стані аж у двір перво священника, сів разом зі слу гами та грівся 
біля вогню.

Перво священники й весь Синедріон шукали свід чення проти Ісуса, 
щоб вбити Його, але не зна ходили. Багато хто не прав диво свід чив 
проти Нього, але їхні свід чення не збіга лися.

Деякі під нялися та не прав диво свід чили проти Нього, кажучи:
— Ми чули, як Він казав: «Я зруй ную цей Храм руко твор ний і за три 

дні Я збудую інший, не руко твор ний».
Але і в цьому їхнє свід чення не під твер дилося.
Тоді перво священник, під нявшись, став на сере дину й за питав 

Ісуса:
— Ні чого не від пові даєш на те, що вони свід чать проти Тебе?
Але Він мов чав і ні чого не від пові дав.
Перво священник за питав Його знову:
— Ти – Христос, Син Благо словен ного?
Ісус від повів:
— Я є.
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  І ви поба чите Сина Люд ського,
  Який сидить пра воруч від Всемогутнього
  й при ходить на хма рах небес них!

Тоді перво священник роз дер свій одяг та ска зав:
— На віщо нам по трібні свідки? Ви чули бого хуль ство! Що ска жете? 

І всі вони вирі шили, що Він за слу говує на смерть.
Деякі почали плю вати на Нього, закри вали Йому об личчя та били 

кула ками, кажучи: «Про рокуй!»
І слуги теж били Його в об личчя.

У той час Петро був внизу, у дворі; туди піді йшла й одна зі служ ниць 
перво священника. Коли вона поба чила Петра, який грівся біля вогню, 
при диви лася до нього й ска зала:

— І ти був з Ісусом із Назарета.
Але Петро запе речив кажучи:
— Я не знаю й не розу мію, про що ти гово риш.
Він ви йшов геть на переддвер’я. І тоді заспі вав півень.
Служ ниця знов поба чила його й почала казати всім при сут нім:
— Цей чоло вік – один із них!
Але він знову запе речив цьому.
Трохи піз ніше ті, що були при сутні там, ска зали Петрові:
— Ти й справді один із них, бо ти галілеянин!
Але він почав кля стися та при сягати кажучи:
— Не знаю Цього Чоло віка, про Якого ви гово рите!
І од разу заспі вав півень удруге. Тоді Петро зга дав слова Ісуса: 

«Перед тим, як двічі заспі ває півень, ти тричі зре чешся Мене».
І, зга давши, він гірко за пла кав.

« Не знаю Цього Чоловіка, 
про Якого ви говорите!»
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 Вранці на ступ ного дня перво священники 
скли кали раду разом зі ста рій шинами, книж никами 
та всім Синедріоном. Потім зв’язали Ісуса та по вели 
й пере дали Його Пилатові.

Пилат за питав Його:
— Ти Цар юдеїв?
Ісус від повів:
— Ти кажеш це!
Перво священники зви нува чували Його в бага тьох 

речах.
Пилат знов за питав Ісуса:
— Ти ні чого не від пові даєш? Дивись, скільки проти 

Тебе об вину вачень!
Але Ісус більше ні чого не від пові дав, і Пилат дуже 

зди вува вся.

На кожне свято наміс ник від пускав їм од ного 
з в’язнів, якого вони просили. У той час був один 
в’язень, на ім’я Варавва, який разом із бунтів никами 
був вин ний у вбив стві. Люди при йшли й почали 
просити Пилата, щоб він зробив, як завжди.

Пилат від повів їм:
— Чи бажа єте, щоб я від пустив вам Царя юдеїв?

Розділ п’ятнадцятий

Яке ж зло  
Він скоїв?

Марка 15: Яке ж зло  Він скоїв?
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Бо він знав, що через заздрощі перво священники видали Ісуса.
Але перво священники вмо вили людей просити, щоб краще 

від пустив їм Варавву.
Пилат знову звер нувся до них:
— А що хочете, щоб я зробив із Тим, Кого нази ваєте Царем 

юдеїв?
Вони ж знов за кричали:
— Розі пни Його!
Пилат за питав:
— Яке ж зло Він скоїв?
Але вони ще силь ніше за кричали:
— Розі пни Його!
І так Пилат, бажа ючи до годити людям, від пустив їм Варавву, 

а Ісуса нака зав бичу вати та від дав на розп’яття.

Воїни від вели Ісуса до двору, тобто до пре торії, та скли кали 
всю ко горту. Вони на діли на Нього багря ницю, сплели та по клали 
на голову вінок із тер нини. І почали вітати Його: «Віта ємо Тебе, 
Царю юдеїв!» Вони били Його трос тиною по голові, плю вали 
на Нього й, пада ючи на ко ліна, вкло нялися Йому. Коли закін чили 
зну щатися, зняли з Ісуса багря ницю, надя гнули на Нього Його 
одяг і від вели, щоб розіп’яти Його.

Воїни при мусили од ного пере хожого, Симона з Кирени, 
що по вер тався з поля, батька Олександра та Руфа, нести хрест 
Ісуса. При вели Ісуса на Голгофу (що в пере кладі озна чає «місце 
Черепа»). Дали Йому ви пити вина, змі шаного з мир рою, але Він 
не взяв. Потім, розіп’явши Ісуса, вони роз ділили між собою Його 
одяг, кида ючи жереб, хто що візьме.

Коли Його розіп’яли, була третя година. І на писали Його 
про вину:

Цар юдеїв.

Разом із Ним розіп’яли двох роз бій ників: од ного – пра воруч, 
а іншого – ліво руч від Нього. І збу лося ска зане у Свя тому 
Писанні: «Його зара ховано до зло чин ців». Ті, що про ходили повз, 
бого хуль ствували проти Нього. Вони хитали голо вами й казали: 
«Гей! Ти ж збирався зруй нувати Храм і від буду вати його за три дні. 
Спаси Себе Самого, зійди з хреста!» 
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Перво священники разом із книж никами також на сміха лися 
з Нього, кажучи між собою: «Інших ря тував, а Себе не може 
вряту вати! Якщо Він на справді Христос, Цар Ізраїля, то нехай зараз 
зійде з хреста, щоб ми поба чили й по вірили!» І ті, що були розіп’яті 
разом із Ним, також на сміха лися з Нього.

Близько шос тої години на стала тем рява по всій землі – 
аж до дев’ятої години. А о дев’ятій Ісус голо сно за кри чав: «Елої, Елої, 
лема савахтані?» (що в пере кладі озна чає: «Боже Мій, Боже Мій, 
чому Ти поки нув Мене?»)

Деякі з тих, що там сто яли, почу вши це, казали: «Диві ться, 
Він кличе Іллю!»

Хтось побіг, напов нив губку кис лим вином, на стро мив на трос тину 
й дав Йому пити, кажучи: «Об лиште, поба чимо, чи при йде Ілля зняти 
Його!»

Ісус же, голо сно скрик нувши, від дав духа.
За віса в Храмі розі рва лася на двоє зверху до низу. Сот ник, 

який стояв нав проти Нього, поба чивши, як Він помер, про мовив: 
«Цей чоло вік справді був Сином Божим!»

Були там і деякі жінки, які сто яли по одаль і диви лися. Серед них 
були Марія Магдалина, Марія – мати Якова молод шого та Йосії, 
і Саломія. Коли Він був ще в Галілеї, вони слі дували за Ним та слу жили 
Йому. Було й багато інших, які при йшли з Ним до Єрусалима.

Коли на став вечір, – а був день При готу вання перед Субо тою, – 
при йшов Йосиф з Ариматеї, поваж ний рад ник, який теж очіку вав 
Цар ства Божого. Він нава жився піти до Пилата та просити тіло 
Ісуса. Коли Пилат дізна вся, що Ісус уже помер, то зди вува вся 
й, по кли кавши сот ника, за питав у нього, чи давно Ісус помер. 
Дові дав шись від сот ника, що Ісус дійсно помер, він від дав тіло 
Йосифові. Йосиф купив льняну тка нину і, знявши тіло Ісуса, об гор нув 
його в по лотно й по клав до гроб ниці, яка була висі чена в скелі. 
До входу в гроб ницю при валив ка мінь. Марія Магдалина та Марія, 
мати Йосії, диви лися, де Його похо вали.

« Нехай зараз зійде з хреста, 
щоб ми побачили й повірили! »
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 Після Суботи Марія, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, 
і Саломія ку пили пахощі, щоб піти та нама стити Його. На сві танку 
пер шого дня тижня вони пішли до гроб ниці й гово рили між 
собою: «Хто від котить нам ка мінь від входу в гроб ницю?» 
Але коли при диви лися, то поба чили, що ка мінь, який був дуже 
вели кий, від кочено.

Уві йшовши до гроб ниці, поба чили юнака, одяг неного в білий 
одяг, який сидів пра воруч. Вони дуже зля калися. Але він ска зав 
їм: «Не бій теся! Ви шука єте Ісуса з Назарета, Який був розіп’ятий? 
Немає Його тут: Він вос крес! Поди віться на місце, де Його 
по клали. Ідіть та ска жіть Його учням та Петрові, що Він іде перед 
вами в Галілею, там Його поба чите, як Він казав вам».

Вони ви йшли та по бігли геть від гроб ниці, бо їх охо пило 
трем тіння та подив. Вони ні кому ні чого не ска зали, адже були 
охоп лені стра хом.
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Після Свого вос кре сіння вранці пер шого дня тижня 
Ісус най перше з’явився Марії Магдалині, з якої ви гнав сім 
демо нів. Вона пішла та спо вістила Його учнів, які пла кали 
та суму вали. Почу вши, що Він живий і що вона Його бачила, 
вони не по вірили.

Після цього, Він з’явився в іншому вигляді двом із них, 
які йшли до села. Вони по вер нулися та спо вістили іншим, 
але їм теж не по вірили.

На решті Він з’явився оди над цятьом, коли вони були 
за сто лом. Він доко ряв їм за їхню не віру та впер тість, 
бо не по вірили тим, хто бачив Його вос крес лим із мерт вих.

Потім про мовив: «Ідіть по всьому світі та про пові дуйте 
Добру Звістку всім людям! Хто по вірить та охрес титься, буде 
спа сенний, а хто не по вірить, буде за судже ний. Такі оз наки 
будуть супро воджу вати тих, хто уві рував: в ім’я Моє будуть 
вига няти демо нів, гово рити муть но вими мовами, якщо 
брати муть до рук змій або вип’ють отруту, це не нашко дить 
їм, на хво рих по кла дати муть руки, і ті зці ляться».

Після того, як Господь Ісус про мовив до них ці слова, 
Він воз нісся на небо й сів пра воруч від Бога. Вони пішли 
та про пові дували по всьому світі, а Господь допо магав їм 
і під твер джу вав Слово оз наками, що його супро воджу вали.
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допомагав їм... »
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« А ви ким 
вважаєте 
Мене?  » – 
запитав їх  
Ісус.

ІІСУС 

Не можна звести все християнство до поняття  
правильного та зразкового життя. Не цього 
прагне людина. Ми шукаємо спокою та надії, 
які зовсім не приходять від «правильного  
способу життя».

Християнство – це Христос та живі взаємини 
із Ним. І тільки в них душа закінчує свій 
пошук, знаходячи прощення й безумовну 
любов Спасителя.

Переконайтеся в цьому самі,  
як це зробив Марк.
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Це книга про життя і смерть, про надію,  
любов та силу вибору.

Протягом століть ця книга  
продовжує залишатись номером один.

Переконайтеся у цьому самі
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