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бо ро нив їм і сказав: «Не зн�ає те1, 
яко го ви Ду ха. 

56   Тому що Син Людський 
прий шов не гу бити людські ду -
ші, а спа сати!» I пі ш ли вони в 
інше се лище. 

 
Ці на слі ду ва ння за Iсусом  

 
57   I ста лося, коли вони були в 

дорозі, хтось сказав Йо му: «Гос -
по ди, я пі ду за То бою, куди б Ти 
не пі шов!» 

58   I сказав йому Iсус: «Ли си ці 
ма ють но ри, і птахи не бес ні — 
гніз да, а Син Людський не  має  
де го лови прихилити». 

59   Сказав же Він іншо му: «Слі -
дуй за Мною». Але він сказав: 
«Гос по ди, доз воль мені спо ча т ку 
пі ти й по хо вати бать ка мого». 

60   Але Iсус сказав йому:  «За -
лиåш  мерт вим ховати своїх мер -
ців. А ти йди й сповіщай Цар -
ство Бо же». 

61   I інший тако ж сказав: «Я 
піду за То бою, Гос по ди, але сп о-
чат ку до з воль мені попро ща ти -
ся зі своїми до маш  ні ми». 

62   Але Iсус сказав йому: «Уся-
кий, хто поклав свою ру ку на 
плуг і ози раєть ся на зад, не при -
датний для Цар ст ва Бо жо го».  

 
Iсус по силає сі м де ся тьох 

 учнів  10   Пі сля цьо гоå призначив Гос-
подь і інших сім де сятьох і по-
слав їх по двоє перед ли цем Сво -
їм у всяке місто та мі сце, куди 
Сам мав на мі р і ти. 

2   I сказав Він їм: «Хоча жниåво 
ве лике, але робітників ма ло. 
Отже, мо літь Гос по даря жниåва, 
щоб ви слав робітників на жниåво 
Своє. 

3   Iді ть! Ось, Я по си лаю вас, як 
яг нят2 сере д вов ків. 

тил им и сказал: «Не зна е те1, ка -
ко го вы Ду ха. 

56   Потому что Сын Че ло ве че -
с кий при шёл не гу бить че ло ве -
че с кие ду ши, а спа сать!» И по -
шли они в дру гое се ле ние. 

 
Це на сле до ва ния за Ии сусом 

 
57   И случи лось, ког да они на -

хо ди лись в пу ти, ктоGто ска зал 
Ему: «Господи, я по сле дую за То -
бой, куда бы Ты ни по шёл!» 

58   И ска зал ему Ии сус: «Ли си-
цы име ют но ры, и пти цы не бес -
ные — гнёз да, а Сыну Че ло ве че с -
кому негде го ло ву прик л о нить». 

59   Ска зал же Он дру го му: «Сле -
дуй за Мною». Но он ска зал: 
«Гос поди, поз воль мне сна чала 
пой ти и по хо ро нить от ца моего». 

60   Но Ии сус ска зал ему:  «Пре -
до ставь  мёрт вым по гре бать сво -
их мерт  ве цов. А ты иди и воз -
вещай Цар ст во Бо жье». 

61   И дру гой так же ска зал: «Я 
по сле дую за То бой, Господи, но 
преж де поз воль мне про стить ся 
со свои ми до маш ни ми». 

62   Но Ии сус ска зал ему: «ВсяG 
кий, воз ло жив ший свою ру ку на 
плуг и ози ра ю щий ся назад, не 
пригоден для Цар  ст ва Бо жьего». 

 
Иисус по сылает се мь де ся т  

учеников   10   По сле это го назначил Гос -
подь и дру гих семь де сят и по -
слал их по два пред ли цом Сво -
им во вся кий го род и ме с то, куда 
Сам на ме ре вал ся ид ти. 

2   И ска зал Он им: «Хотя жат ва 
велика å, но работников ма ло. 
Итак, мо ли те Гос по ди на жат вы, 
что бы вы слал работников на 
жат ву Свою. 

3   Иди те! Вот, Я по сы лаю вас, 
как яг нят2 сре ди вол ков. 

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД ЛУКИ

9:55(1) @É*" (�ойда) – відати, знати добре; ро зу міти; 
бути твердо впевненим, переко на ним; знати на 
досвіді, знати як робити; мати до сто вірні відо мості 
про когоG, щоGнебудь.  

10:3(2) •k<\@< (арніåон) – ягнятко (як символ вели -
кого смирення, покірності, лагід ності та слух няності 
своєму пастирю); варто від різняти від •kZ< (ар�єн) 
або •k<`H (арн�ос) – агнець* як жертовна тва ри на. 

Розділи 9, 10

 
 
 
56  Лк19:10; 

Iн 3:17;12:47. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57  Мт8:19– 

22. 
 
 
 
 
 
58   Лк 2:7; 

8:23;  1Кор 
4:11. 

 
 
 
 
59   Мт8:21– 

22; Лк18:28– 
30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61   3Цар 

19:20. 
 
 
 

 
62  Лк17:32; 

Флп 3:13; 
2Тим 4:10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 10 
 
1   Вих 24:1; 

Мт10:1;  Мр 
6:7; Лк 9:1–6. 

 
 

 
2   Мт 9:37; 

Iн 4:35; 1Кор 
3:9; 2Сол 3:1. 

 
 
 
 
 
3  Мт10:16. 
 


