
19   I з ве лів на ро дові возлягти 
на тра ву, і, узявши п’ять хлі бів і 
дві ри би, поглянувши на не бо, 
бла го сло вив і, пере ло мивши, дав 
ті хлі би учням, а уч ні — на ро до -
ві. 

20   I їли всі, й наситиåлися, і зі -
бра åли кусків, що залишилися, 
дванад цять пов них кошиків. 

21   А тих, хто їв, було близько 
п’я  ти ти сяч чолові åків, крі м жі -
нок і ді тей. 

 
I сус іде по морю 

 
22   I відразу звелів Iсус Сво їм 

уч ням увій ти в човен і відпра -
вити ся раніше за Нього на дру -
гий бік, по ки Він від пу с тить на -
род. 

23   I, від пу с тивши на род, Він 
під нявся на го ру один по мо ли -
ти ся. I з на станням ве чо ра був 
там один. 

24   А човен уже був посере д  
моря — і його било хвилями, 
оскільки був зустріч ний ві тер. 

25   У чет вер ту ж стороåжу* но чі 
пі шов до них I сус, сту паючи по 
мо рю. 

26   I учні, побачивши, що Він 
іде по мо рю, збен тежились, го -
ворячи: «Це при вид!» I від стра -
ху вони за крича ли. 

27   Але Iсус відразу ж обізва вся 
до них, говорячи: «Заспокойте -
ся, Я є1, не бій теся!» 

28   У відповідь Петро ска зав Йо   -
му: «Гос по ди! Якщо Ти є*, зве ли 
мені прий ти до Те бе по во дах!» 

29   Він же ска зав: «Iди». I, ви -
йшовши з човна, Петро пішов по 
во дах, набли жаючись до I суса. 

30   Але побачивши силь ний ві -
тер, злякав ся і, почавши то нути, 
за кри чав: «Гос по ди, спа си ме не!» 

31   I відразу ж Iсус про стя гнув 
ру ку, підтримав його і го воåрить 
йо му: «Ма ло вір ний, чо му ти за -
сум нівав ся?» 

19   И по ве лел на ро ду воз лечь 
на тра ву, и, взяв пять хле бов и 
две ры бы, воз зрев на не бо, бла -
го сло вил и, пре ло мив, дал те 
хле бы уче ни кам, а уче ни ки — 
на ро ду. 

20   И ели все, и на сы ти лись, и 
собра ли ос тав ших ся ку с ков две -
над цать пол ных кор зин. 

21   А ев ших было око ло пя ти 
ты сяч му жей, кро ме жен щин и 
детей. 

 
Ии сус идёт по морю 

 
22   И то åт час повелел Ии сус 

Сво им уче ни кам вой ти в лод ку  
и от пра вить ся преж де Него на 
дру гую сто ро ну, по ка Он от пус -
тит на род. 

23   И, от пу с тив на род, Он взо -
шёл на го ру один по мо лить ся. И 
с на ступ ле ни ем ве че ра был там 
один. 

24   А лод ка уже бы ла по сре ди 
мо ря — и её било вол на ми, по -
тому что был встреч ный ве тер. 

25   В чет вёр тую же стра жу* но -
чи по шёл к ним Ии сус, сту пая по 
мо рю.  

26   И уче ни ки, уви дев Его иду -
ще го по мо рю, пришли в заме -
ша  тель ство, го во ря: «Это при -
зрак!» И от стра ха они за кри ча ли. 

27   Но то åт час воз звал к ним 
Иисус, го во ря: «Успокойтесь, Я 
есмь1, не бой тесь!» 

28   В от вет Пётр ска зал Ему: 
«Гос поди! Ес ли Ты есмь*, по вели 
мне при й ти к Те бе по во дам!» 

29   Он же ска зал: «Иди». И, 
вый дя из лод ки, Пётр по шёл по 
во дам, при бли жа ясь к Ии су су. 

30   Но уви дев силь ный ветер, 
устрашился и, на чав тонуть, за -
кри чал: «Господи, спа си ме ня!» 

31   И тоåт час же Ии сус про тя -
нул ру ку, под дер жал его и го во -
рит ему: «Ма ло вер ный, по че му 
ты усом нил ся?» 
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32   Коли ж вони ввій шли в чо -
вен, ві тер ущуåх. 

33   А ті, що були в човні, пі ді -
йшовши, по кло ни лися Йому та 
ска за ли: «Воістину Ти — Син Бо -
жий!» 

 
Зці л ення хворих у Ген і са ре ті 

 
34   I, пе ре правившись, вони 

при   були в зем лю гені са рет ську*. 
35   I, впіз навши Його, люди 

тієї мі сцевості сповістили по всій 
тій око лиці, та при ве ли до Нього 
всіх хво рих, 

36   та про си ли Його, щоб їм 
тіль ки доторкнутися до краю 
одягу Його. I ті, що доторка лиQ 
ся, були з ці лені. 

 
 Бо жі заповіді більше  
 людсь ких переказів 

 15   Тоді підходять до I су са 
єру са лим ські книж ни ки та фа -
ри сеї, говорячи: 

2   «Чому Твої учні пере сту па -
ють* пере каз старійшин? Бо не 
ми ють своїх рук, коли їдять 
хліб». 

3   Він же ска зав їм у відповідь: 
«Чому ж і ви пере сту пає те Бо жі 
за по ві ді зара ди вашого переåказу? 

4   Тому що Бог за по ві дав, го -
во рячи: “Ша  нуй батька і ма тір”, 
і “Хто зло сло вить батька чи ма -
тір, не хай смер тю пом ре”. 

5   А ви го во åри те: “Хто ска Q     
же бать кові чи ма те рі: те, що я 
міг би від дати вам, — тепер дар 
Бо гу, 

6   той мо же і не шанувати 
бать ка свого чи ма тір свою”. I 
ска су вали Бо жу за по відь зараQ 
ди ва шого пе реказу. 

7   Ли це мі ри! Добре про ро ку -
вав про вас Iса я, го во рячи: 

8   “На бли жаєть ся до Мене на -
род цей і ус та ми сво ї ми, і язиком 
ша нує Ме не, — сер це ж їхнє да -
ле ко пробуває від Ме не. 

32   Ког да же они во шли в лод -
ку, ве тер утих. 

33   А на хо див ши е ся в лод ке, 
по дой дя, по кло ни лись Ему и ска -
за ли: «Во ис ти ну Ты — Сын Бо   -
жий!» 

 
Ис це ле ние боль ных в Ген ни са ре те 

 
34  И, пе ре пра вив шись, они при-

бы ли в зем лю ген ни са рет скую*. 
35   И, уз нав Его, люди то го ме -

ста возвестили по всей той окре -
стнос ти, и при ве ли к Не му всех 
боль ных, 

36   и про си ли Его, что бы им 
толь ко при кос нуть ся к краю 
одеж ды Его. И те, которые при -
ка са лись, бы ли ис це лены. 

 
Бо жьи за по ве ди боль ше  
 че ло ве че с ких пре да ний 

 15   Тог да по дходят  к Ии су су 
ие ру са лим ские книж ни ки и фа -
ри сеи, го во ря: 

2   «По че му Твои уче ни ки пре -
сту па ют пре да ние старейшин? 
Ибо не мо ют сво их рук, ког да 
едят хлеб». 

3   Он же ска зал им в ответ: «За -
чем же и вы пре сту па е те Бо жьи 
за по ве ди ра ди вашего пре да ния? 

4   Потому что Бог за по ве дал, 
го во ря: “По чи тай от ца и ма ть”, и 
“Зло сло вя щий от ца или мать 
смер тью да ум рёт”. 

5   Вы же го во ри те: “Кто ска -
жет от цу или ма те ри: то, что я 
мог бы от дать вам, — теперь дар 
Бо гу,  

6   тот мо жет и не по чи тать 
отца сво е го или ма ть свою”. И 
упра зд ни ли Бо жью за по ведь ра -
ди ва шего пре да ни я. 

7   Ли це ме ры! Хо ро шо про ро -
че ст во вал о вас Иса ия, го во ря: 

8   “При бли жает ся ко Мне на -
род этот и ус та ми сво и ми, и язы -
ком чтит Ме ня, — серд це же их 
да леко от сто ит от Ме ня. 
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