
65   Ска зав їм Пі лат: «Має те вар-
ту, іді ть, забезпечте охорону, як 
зна є те». 

66   Вони ж пішли, опечатали 
ка мінь і приставили варту, роб -
ля чи гроб ни цю збереже ною. 

 
                    Вос кре сі ння Iсуса 
 28    А коли минула субо та, 
на світанку пер шо го дня тижня, 
при йшли Ма рія Маг да лина та 
інша Ма рія подивитися гроб -
ницю. 

2   I ось, стався ве ли кий зем ле -
трус, бо ан гел Господній зі йшов 
з не ба і, підійшовши, від валив1 
ка мінь від вхо ду та сів на ньо-  
му. 

3   А вигляд його був, як блис -
кавка, і одяг його бі лий, як сніг. 

4   Від стра ху ж перед ним ті, 
які стерегли, затремтіли і ста ли 
як мертві. 

5   I звертаючись до жін ок, ан -
гел ска зав: «Не бій теся, тому що 
я знаю, що ви шукає те Iсуса роз -
п’яåто го. 

6   Його тут немає, тому що Він 
вос крес, як і ска зав. I ді ть, по ди -
віться на мі сце, де ле жав Гос -
подь. 

7   I швидше пі ді ть, ска жі ть Йо -
го уч ням, що Він вос крес із мер -
т вих і, ось, передуåє вас у Га лі леї; 
там Його побачи те. Ось, я сказав 
вам». 

 
Жінки сповіщають про 

воскресіння Iсуса  
8   I, по спішно вийшовши із 

гроб ни ці, вони зі стра хом і ве -
ликою ра ді стю по біг ли сповіс -
ти ти учнів Його. 

9   А коли вони йшли сповіс ти -
ти уч нів Його, ось, Iсус зустрів 
їх, говорячи: «Радійте!» Вони ж, 
під і йшовши, обх опили но ги Йо -
го і по кло ни лися Йому. 

10   То ді го воåрить їм Iсус: «Не 
бій теся; пі ді ть, сповістіть бра т -
тям Мо їм, щоб вони йшли до Га -
лі леї, і там побачать Ме не». 

65   Ска зал им Пи лат: «Име е те 
стра жу, иди те, обеспечь те охра -
ну, как зна е те». 

66   Они же по ш ли, опечатали 
ка мень и приставили стра жу, де -
лая гроб ни цу сохран  ной. 

 
 Вос кре се ние Ии суса 

 28   А по про ше ст вии суб бо -
ты, на рас све те пер во го дня неде -
ли, при шли Ма рия Маг да лина и 
дру гая Ма рия по смо т реть гроб -
ницу. 

2   И вот, про изо шло ве ли кое 
зем ле тря се ние, ибо ан гел Гос по -
ден со шёл с не ба и, подойдя, от -
валил1 ка мень от вхо да и сел на 
него. 

3   А вид его был, как мол ния,   
и одежда его бе ла, как снег. 

4   От стра ха же перед ним сте -
ре гу щие при шли в тре пет и ста -
ли как мёрт вые. 

5   И об ра ща ясь к жен щи нам, ан -
гел ска зал: «Не бой тесь, по тому 
что я знаю, что вы ище те Ии суса 
рас пяåто го. 

6   Его здесь нет, потому что Он 
вос крес, как и ска зал. Пой ди те, 
по смот ри те ме с  то, где ле жал Гос -
подь. 

7   И ско рее пой ди те, ска жи те Его 
уче ни кам, что Он вос крес из мёр -
 т вых и, вот, пред ва ря ет вас в Га -
ли лее; там Его уви ди те. Вот, я ска -
 зал вам». 

 
Женщины возвещают 
о воскресении Иисуса  

8   И, поспешно выйдя из гроб -
ницы, они со страхом и великой 
радостью побежали возвестить 
ученикам Его. 

9   А когда они шли воз вестить 
уче ни кам Его, вот, Ии сус встре -
тил их, говоря: «Радуйтесь!» Они 
же, подойдя, обхватили ноги Его 
и поклонились Ему. 

10   Тогда говорит им Иисус: 
«Не бойтесь; пой ди те, воз вес ти -
те бра тьям Мо им, что бы они шли 
в Га ли лею, и там уви дят Ме ня». 
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Пер во священни ки і ста рій ши ни 

під ку повують варту 
 
11   Коли ж вони йшли, ось, де -

які з вартових, прийшовши в міс -
то, повідоми ли пер во священни -
ків про все, що сталося. 

12   I зі брав шись зі ста рій ши на -
ми, і порадившись, вони да ли 
во ї нам багато грошей, 

13   говорячи: «Ска жі ть, що Йо-
го учні, прийшовши вно чі, укра -
ли Йо   го, коли ми спа ли. 

14   I якщо чутка про це дійде 
до пра ви теля, ми переконаємо 
його та по зба вимо вас від не -
приєм но с тей». 

15   Вони, взявши срібняки1, зро -
би ли, як були навчені. I роз нес -
лоåся це сло во між іудеями до 
цьогоå дня. 

 
Ве ли ка мі сія 

 
16   Один ад цять же уч нів пі шли 

до Га лі леї, на го ру, куди зве лів їм 
Iсус. 

17   I, побачивши Його, вони 
вкло  ни лися Йому; інші ж за сум -
ні валися. 

18   I, пі дій шовши, Iсус промо -
вив їм: «Да на Мені вся ка влада 
на не бі та на зем лі. 

19   Отже, коли пі åдете, навчіть2 
усі на роди3, хрестячиå4 їх в Iм’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа, 

20   навчаючи їх дотримува ти -
ся всьогоå, що Я повелів вам. I 
ось, Я з вами в усі дні до кінця 
віку!» Амінь. 

 
 
 
 
 
 

 
Пер во свя щен ни ки и ста рей ши ны 

под ку па ют стра жу 
 
11   Ког да же они шли, вот, не -

ко то рые из стра жи, при дя в го -
род, со об щи ли пер во свя щен ни -
кам обо всём про ис шед шем. 

12   И со брав шись со ста рей ши -
на ми, и посовещавшись, они да -
ли во и нам много де нег, 

13   го во ря: «Ска жи те, что Его 
уче ни ки, при дя но чью, ук ра ли 
Его, ког да мы спа ли. 

14   И ес ли слух об этом дойдёт 
до пра ви теля, мы убедим его      
и из ба вим вас от не при ят но сG 
тей». 

15   Они, взяв сребреники1, по -
сту пи  ли, как бы ли на уче ны. И 
раз нес лось это сло во среди иудеG 
ев до это го дня. 

 
Ве ли кая мис сия 

 
16   Один над цать же уче ни ков 

по ш ли в Га ли лею, на го ру, куда 
по ве лел им Ии сус. 

17   И, уви дев Его, они по кло -
ни лись Ему; иные же усом ни -
лись. 

18   И, по дой дя, Ии сус промол -
вил им: «Да на Мне вся кая власть 
на не бе и на зем ле. 

19   Итак, когда пойдёте, научи -
те2 все народы3, крестя4 их во Имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 

20   уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам. И вот, Я с вами во 
все дни до скончания века!» 
Аминь. 

 
 
 
 
 
 

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД МАТВIЯ

28:15(1) •k(bk4@< (аргюåріон) – срібло, срібник, 
срібняк; срібна монета (шекель), гроші. 
28:19(2) :"20JgbT (мафєтеLуо) – учити, навчати; 
виховувати послідовників учення; навчати когоGн. 

28:19(3) §2<@H (Lетнос) – нація, народ, язичники; слід 
відрізняти: 8"`H (лаLос) – народ, люди, населення. 
28:19(4) $"BJ\.T (баптіåзо) – хрестити; здій сню -
вати хрещення шляхом занурення у воду. 
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