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ВІДПРАВА 

УТРЕНІ 

на кожний день за цІлий рІк 

Як починається УТРЕНЯ, священик 
,иає голосно відчитати один або більше 
слідуючих уривків із Святого Письма. 
Опісля ж має відправити те, що на
писано далі за цими уривками. 

Коли ж безбожник навернеться від без
божности своєї, що її коїв, та •шшtть су,{ 
і правду, то він навертає свою душу до 

життя. Езек. r8, 27. 
Знаю бо беззаконня мої, і гріх мій все 

перед і мною. Псал. sr, з. 
Відверни лице твоє від гріхів моїх, і даруй 

всі беззаконня мої. Псал. ji, 9· 
Жертва Богу --· дух сокрушений; серця 

сокрушеного і смиренного ти не відкидаєш, 
Боже. Псал sr, r7. 
Роздирайте серця ваші, а не одежу, й ІІа

верніться до Господа, Бога вашого, він бо 
благий і милосерден, довготерпеливий і 
МНОГО.\ІИЛОСТИВИЙ Та Й уболіває над не
щаСТЯМ. Йоіл. 2, Ij. 
А в Господа, Бога нашого, милосердя і 

прощення. Ми бо ворохобились проти 
нього: і не слухали голосу Господа, Бога 
нашого, щоб жити по його закону, що його 
дав нам через слуг своїх, пророків. Даниїл 
9, fj, ІО. 
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Віr)права 

l{apaii же мене, Господи, та не без ,\\іри, 
не в гніві твойому, щоб не обернув мене 
в ніщо. Єрем. ro, 24; Псал. 6, r. 
Уставши, піду до батька мого й скажу 

йому: Отче, согрішив я на небо й перед 
тобою, і вже не достоїн зватись сином твоїм. 

Лука rs, r8, І9. 
І не входи в суд із слугою твоїм, Господи, 

бо ніхто з живих не оправдався перед то
бою. Псал. r43, 2. 

!{оли говоримо, що гріха не маємо, то самі 
себе обманюємо, й нема правди в нас: коли 
визнаємо гріхи наші, то він вірний і пра
ведний, щоб простив нам гріхи і очистив 
нас од всякої неправди. /. соб. nосл. йоана 
r, 8. 9· 
Господь - у храму свому святому; нехай 

вся земля мовчить перед ним. Аввак. 2, 20. 

Поклонітесь Господеві в пишній святині 
його, сповнись страхом перед ним, уся 

земле. Псал. gб, 9· 
Шукайте Господа, докіль можна знайти 

ііого, кличте його, І< ОЛИ до вас близько: не
хай безбожник путь свою покине, а без
законник помисли свої, та нехай обернеться 
до Господа, а він помилує його; і до Бога 
нашого, бо він на ласку пребагатий. /саїя 

55, 6. 7· 
Так бо говорить високий, величний, віч

но живущий, Святий на Імя: Я живу на 
висотах і в святині, та й з тими, в кого дух 
сокрушен. Ісаїя 57, 15. 

Вислови·, котрих можна вживати пе
ред одним або й більше з попередніх 
уривків. 
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ВідпраІШ 

ПРИХІД. Покайтесь; наближилось бо 
царство небесне. Матт. з, 2. 

РІЗДВО. Не бійтесь, ось бо благовіщу 
вам радість велику, що буде всім людям: 
Бо народивсь вам сьогодні Спас, що єсть 
Христос Господь, у городі Давидовому. 
Лука 2, ІО. ІІ. 
ВЕЛИКА ПЯТНИЦЯ. Всі ми блукали, 

як вівці, кожен ходив своєю дорогою, -
провини ж усіх нас поклав Господь на його 
одного. Ісаїя 53, 6. 
ВЕЛИКДЕНЬ. Встав Господь справді. 

Лука 24, 34· 
Богу ж дяка, що дав нам побіду через 

Господа нашого Ісуса Христа. І. Посл. 
Коринт. rs, 57· 
ВОЗНЕСІННЯ. Маючи ж Архиєрея ве

ликого, що вройшов небеса, Ісуса, Сина Бо
жого, приступаймо ж із вірою до престола 
благодати, щоб прийняти милость та знайти 
благодать на поміч завчасу. Посл. до Жидів 

4, І4· І6. 
СВЯТА НЕДІЛЯ. І буде останнього 

дня, говорить Госноць, виллю Я Духа мого 
на всяке тіло. Діяння 2, 17. 

І приймете силу, як зійде Святий Дух на 
вас; і будете мені свідками в Єрусалимі й 
у всій Юдеї і Самарії, і до краю землі. 
Діяння І, 8. 
УЛЮБЛЕНІ браття і сестри, -~ Святе 

Письмо в богатьох місцях домагається від 
нас, щоб ми признались і внеповідались з 
усяких наших гріхів і немочів і щоб ми не 
обменшували та не закривали їх перед ли
цем Всемогутнього Бога, нашого небесного 
Отця; а щоб сповидались від щирого, сми-
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ренного, покаяниого і слухняного серця; 
з бажанням дістати прощення з безмірної 
добрости й милосердя його. І, хоча ми 
кожного часу в покорі повинні визнавати 
гріхи свої неред Богом, однак ще більше 
повинні ми робити це тоді, коли зберемося 
в громаду, щоб віддати йому подяку за 
превеликі добродійства, що ми одержали 
з ру І< його; щоби скласти йому предостойну 
хвалу; щоб послухати святого Слова його, 
та просити від нього того, чого нам необ
хідне й доконечне треба для нашого тіла й 
нашої душі. Тим то молю і благаю всіх вас, 
що тут зібрались, вдаймося разом щирим 
серцем і смиренними голосами до престола 
небесної благо дати, промовляючи за мною: 

Уся громада, за проводом Священика, 
проговорює Загальну Сповідь. 

Всемогутній і вселаскавий Отче, ми за
блудилися, і, покинувши твої стежки, піш
ли манівцями, як пропаща отара. Багато 
разів ходили ми за вказівками й хотіннями 
власних наших сердець. Ми зневажили 
святі Заповід Твої і занедбали діла, котрі 
повинні були зробити; й нема в нас сили; 
Але Ти, Господи, май милосердя над нами, 
негідними злочинцами. Пожалуй, Господи, 
тих, що каються в провинах своїх. Напути 
тих, що покаялись, задля обітниць твоїх, 
проголошених усім народам у Христі 
Ісусі Господі нашім. Дай же, вселаскавий 
Отче, задля заслуг його, щоб ми відтепер 
змогли жити побожни.'\\, справедливим і 
тверезим життям на славу святому Імени 
Твойому. Амінь. 
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Відпущення або Прощення грІХІв про
голошує сам Священик, стоячи: всі 
люде стоять навколішки. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Отче Господа 
нашого Ісуса Христа, що не бажаєш смерти 
грішника, а валиш. щоб він відвернувся від 
своїх немочів і, жив; і дав єси власть і за
повідь слугам своїм проголошувати і зві
щати Розгрішення і Відпущення гріхів 
людям твоїм. Ти прощаєш і милуєш кож
ного, хто від серця кається і непохитно 
вірує в Євангелію твою святу. Тим то бла
гаємо тебе, щоб дав нам щире каяття і 
Духа твого Святого, щоб мu чинили угодні 
тобі діла, і щоб відтепер усе наше життя 
проводили ми в чистоті та святости; і щоб 
остаточно змогли ми ввійти у вічну радість 
твою, у Христі Ісусі Господі нашім. 

Люде відповідають тут і при кінці 
КОЖНОЇ молитви: 

Амінь. 

Тоді Священик, приклонивши коліна, 
голосно говорить Молитву Господню: 
люде також, приклонивши коліна, по
вторяють голосно за ним, тепер і завж
ди, коли говориться Молитву Господню 
підчас богослуження. 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється воля твоя на землі, як і на 
небі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, 
і даруй нам провини наші, як і ми даруємо 
тим, що провиняються проти нас; І не впро
вадь нас у спокусу, а визволь нас від лука-
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вого. Бо твоє єсть царство, і сила, і слава, 
на віки вічні. Амінь. 

Тоді тако промовляє, 

Відкрий, Господи, уста наші. 
Відповідь. А уста наші покажуть хвалу 

твою. 

СВЯЩЕНИК. Прийди, Боже, сnасти 
нас. 

Відповідь. Прийди, Госnоди, помогти 
нам. 

Тоді усі встають, а Священик гово
рить, 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 
Відповідь. Як було споконвіку, і тепер, 

і завжди буде: на віки вічні. Амінь. 
СВЯЩЕНИК. Прославте Господа. 
ВІДПОВІДЬ. Нехай славиться Імя 

Господнє. 

Тоді відчитують або відспівують слі
дуючу Псальму; тільки не на Різдво, 
Велику П ятницю, Великдень, Возне
сіння і Святу Неділю, бо на ті дні є 
инші пісні, а знайдете їх з Молебнями, 
призначеними на ті дні. Девятниця
того дня кожного місяця треба опу
ститrl цю Псальму. 

ПРИЙДІТЬ, 
У РАДОСТИ ЗАСПІВАЙМО ГОСПОДЕВІ. 

Псал. 95· 
ПРИЙДІТЬ, у радости заспіваймо Го

сподеві, з покликом звеселімось перед ске
лею снасення нашого! 
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Підем на зустріч йому з хвалою, явимо 
радість перед ним у псальмах! 
Бо Господь Бог великий, і великий цар 

над всіма богами. 
В руці його всі глибині землі, його ж і 

гори високі. 
І море його; він сотворив його; й сушу 

руки його соотворили. 
Прийдіть, поклонімся йому побожно, 

приклонім коліна наші перед Господом, що 
сотворив нас! 
Бu він Бог наш, а ми нарід нзсовиська 

його, і стадо руки його. 
Ой, коли б ви сьогодні, як почуєте голос 

його, та не стали тверді серцем: як у по
встанню і як у день спокуси в пустині. 
Як батьки ваші спокушували, пробували 

мене, хоч твориво моє бачили. 
Сорок років був рід той огидою для мене, 

і я сказав: вони нарід, що блукає серІtем, 
і не пізнали вони JtOpiг моїх. 
Так що я поклявся в гніві моїм, що не 

увійти їм в упоІ<ій мій! 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 
Відповідь. Як було споконвіку, і тепер, 

і завжди буде: на віки вічні. Амінь. 

Тоді слідують Псальми за вказаним 
ладом. При кінці ж кожної Псальми 
цілий рік, а також при кінці: БЛАГО
СЛОВІТЬ ГОСПОДА ВСІ ДІЛА, 
БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ БОГ ІЗ
РА[ЛІВ; ВЕЛИЧАЙ, ДУШЕ МОЯ, 
ТА, НИНІ ВІДПУСКАЄШ СЛУГУ 
ТВОГО, -- повторюєтся, 

СЛАВА Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
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ВІДПОВІДЬ. Як було споконвіку, і 
тепер, і завжди буде: На віки вічні. Амінь. 

Тоді читати виразно й голосно першу 
Науку, взяту із Старого Завіту, як 
зазначено в І{ алендарі: хіба, що будуть 
инші приписані Науки на той день. 
Хто читає Науку, має стояти, обер
нувшися так, щоб усі люде в церкві 
могли його чути. 
УВАГА: Хто читає Науку, має впе
ред сказати: Тут зачинається ... 
Голова, або Вірш із ... Голови з такої 
то І{ниги: А після кожної науки, 
тут кінчиться перша чи друга Наука. 
Після першої Науки читати або спі
вати молитву св. А~tбросія, ТЕБе: 
БОГА ХВАЛИМ, щодня, цілий рік. 

ТЕБЕ БОГ А ХВАЛИМ. 

ТЕБЕ Бога хвалим, тебе Господа ви
знаємо. 

Тебе предвічного Отця вся земля величає. 
До тебе всі ангели голосно взивають: 

небеса і всі небесні сили. 
Тобі Херувими й Серафими безнастан-

ними голосами взивають: 

Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваофт; 
Небеса і земля повні величі слави твоєї. 
Тебе хвалить преславний апостольський 

Лик. 
Тебе хвалить достойне Товариство Про

років. 
Тебе хвалить пресвітле військо Му

чеників. 
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Тебе по всій землі визнає Свята Церква; 
Отця недосяжної величі; 
Твого великого, правдивого й однорід

ного Сина; 
Рівно ж і Святого Духа, Утішителя. 

ТИ єси цар слави: Христе. 
Ти єси предвічний Син: від Отця. 
Як постановив єси визволити людину: ти 

не погордив утроби Діви. 
Як же переміг єси смертне жало: ти 

від чинив царство небесне для всіх вірних. 
Ти сів праворуч у Бога у батьківській 

славі. 
Віруємо, що прийдеш: і будешнамСудією. 
Тим молимо тебе, поможи слугам твоїм, 

що відкупив єси їх безцінною кровю твоєю. 
Дайїмприступитидосвятихувічній славі. 
СПАСИ людей твоїх, Господи; і благо-

слови насліддя твоє. 
Управляй ними і піднеси їх навіки. 
По всі дні величаємо тебе; 
І хвалимо Імя твоє; на вічні віки. 
Поможи нам, Господи, сьогодні зберег-

тися від гріха. 
Змилуйся над нами, Господи, помилуй нас. 
Нехай буде милосердя твоє, Господи, 

над нами; як ми покладаємося на тебе. 
На тебе, Господи, я покладався; не дай 

сорому прийняти мені ніколи. 

Або оцю пісню: 

БЛАГОСЛОВІТЬ ГОСПОДА ВСІ ДІЛА. 

БЛАГОСЛОВІТЬ Господа, всі діла Гос
подні: хваліть iioro й величайте його навіки. 

ІЗ 
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Благословіть Господа, всі ангели Господ
ні: хваліть його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, небеса: хваліп, 
його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, води, що над не
бесами: хваліть його і ве.1ичайте його на
віки. 

Благословіть Господа, всі Господні сили: 
хваліть його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, сонце і місяць: 
хваліть його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, небесні зорі: хва
літь його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, дощі й роси: хва
літь його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, вітри Божі: хва
літь і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, вогонь і спека: 
хваліть його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, літо й зима: 
хваліть його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, роси й інеї: хва
літь його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, мороз і студінь: 
хваліть його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, леди і сніги: хва
.1іть його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, ночі і дні: хваліть 
його і величайте його навіки. 

Благословіть Господа, світло й темрява: 
хваліть його і величайте його навіки. 

Благословіть Госпона, блискавиці й 
хмари: хваліть його і величайте його на
віки. 
Нехай благословить Господа земля: не

хай хваліп, його й величає його навію1. 
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. Благословіть Господа, гори й верховини: 
хваліть його і величайте його навіки. 
Благослови Господа, вся зелень на землі: 

хвали його і левичай його навіки. 
Благословіть Господа, жерела водні: 

хваліть його і величайте його навіки. 
Благословіть Господа, моря й ріки: хва

літь його і величайте його навіки. 
Благословіть Господа, кити, і все, що 

ворушиться в водах: хваліть його і вели
чайте його навіки. 
Благословіть Господа, птахи в повітрі: 

хваліть його і величайте його навіки. 
Благословіть Господа, всі звірі і скоти: 

хваліть його і величайте його навіки. 
Благословіть Господа, людські діти: 

хваліть його і величайте його навіки. 

Нехай благословить Господа Ізраїль: 
нехай хвалить його і величає його навіки. 

Благославіть Господа, священики Гос
подні: хваліть його і величайте його на
віки. 

Благословіть Господа, ви, слуги Господ
ні: хваліть його і величайте його навіки. 

Благословіть Госнода, ви, духи і душі 
праведників: хваліть його і величайте його 
навіки. 

Благословіть Господа, ви, святі й серцем 
смиренні люде: хваліть його і величайте 
його навіки. 

Ананіє, Азаріє, і Мисаїле, благословіть 
Господа: хваліть його і величайте його 
навію-І. 
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СЛАВА Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Завважте, що слова ХВАЛІТЬ ЙОГО 
l ВЕЛИЧАЙТЕ ЙОГО НАВІКИ, 
можна співати при кінці кожного 
вислову, або, після коJІсної збірки 
висловів, як хто хоче. 
Тоді читають другу Науку, взяту з 
Нового Завіту. Після цього ж треба 
відчитати або відспівати Гимн, хіба, 
що такнй гимн міститься в Науці, 
призначеній на той день, або призна
чений в Євангелії на день Святого 
йоана Хрестителя. 

БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ. 

Св. Лука І, 68. 
БЛАГОСЛОВЕН Господь Бог Ізраїлів, 

що відвідав і врятував нарід свій; 
І підняв ріг спасения нам у дому Давида, 

слуги свого (як промовляв устами святих 
від віку пророків своїх), спасения від во
рогів наших і з руки всіх ненавидників 
наших, 

щоб зробити лику отцям нашим, і спога
дати завіт свій святий, 

клятьбу, що него І(лявся перед Авраамом, 
отцем нашим: та що дасть нам без страху, 
з рук ворогів наших визволившись, слу
жити йому в святоетита праведности перед 
ним, по всі дні життя нашого. 
А ти, дитино, пророІ(ОМ Вишнього зва

тимешся: ходитимеш перед лицем Господ
нім, nрокладати дороги його; 
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щоб давати знання спасения народові 
його в оставленню гріхів їх; 
по благій милости Бога нашого, в котрій 

відвідав нас розевіток з високости; 
щоб засияти сидячим у темряві і сутін

ках смертних, щоб направити ноти наші 
на дорогу впокою. 

СЛАВА Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Або оцю Псальму: 

БОСКЛИКНІТЬ ГОСПОДЕВІ. 

Псал. ІОО. 

Боскликніть Господеві, всі краї: служіть 
Господеві з радостю, прийдіть перед лице 
його з піснями! 

Знайте, що він Господь Бог! Це він 
соотворив нас, а не ми самі себе; ми нарід 
його й отара полонии його. 

Ввіходьте у ворота його з хвалою, у 
двори його з піснями по хвальними: Вдяч
ними будьте йому, і прославляйте Імя його. 
Благий бо Господь, милість його вічна 

і правда його пробуває від роду в рід. 
СЛАВА Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на вічні віки. Амінь. 

Тоді треба промовити або відспівати 
Апостольське, або, Святого Атанасія 
ВІРУЮ. Священик і люде стоячи: 

ВІРУЮ в Бога Отця Всемогутнього, 
Творця неба й землі: 

Молитовник 17 2 
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І в Ісуса Христа однорідного Сина йо1·u, 
Господа нашого, 
Котрий почавсн від Святого Духа, На

родився від Діви Марії, 
Страждав за Понтіа Пилата, ьун рuзін

нятий, умер, і був нохований: Зійшов до 
пекла; Третього дня воскрес із мертвих; 
Вознісся на небо, І сидить праворуч в Бога 
Отця Всемогутнього; Ізвілти прийде судити 
живих і мертвих. 
Вірую в Святого Духа; В Святу Соборну 

Церкву; Обєднання Святих; Відпущення 
гріхів, Воскресення мертвих, І життя 
нічне. Амінь. 

Затямте, що слова в Сu.uволі Вір11 
ЗІЙШОВ ДО ПЕКЛА як слова того 
самого значіння, що ВСТУПИВ ДО 
ТОГОМІСЦЯ,ДЕПОМЕРШІ ДУШІ. 
А після ВІРУЮ, приклонивши коліна, 
відправляти оці молитви: вперед Снн
щеІшк голосно промовляє: 

Господь з вами. 

Відповідь. І з духом твоїм. 
Священик. Помолімся. 

Господи, помилуй нас. 
Христе, помилуй нас. 
Господи, помилуй нас. 

Тоді Священик, клир і люде голосно 
проказують Молитву Господню: 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя на землі, 
як і на небі. Хліб наш насумний лай нам 
сьогодні, і даруй нам провини наші, як і 
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.~ІИ даруємо тим, що провиняються проти 

нас; І не в провадь нас у спокусу, а ви
зволь нас від лукавого. Бо твоє єсть цар
ство, і сила, і слава, на віки вічні. Амінь. 

Тоді Священик, стоячи, промовляє: 

Прояви, Господи, милість твою на нас. 
Відповідь. І даруй нам спасения твоє. 
Священик. Спаси Короля, Господи. 
Відповідь. І вислухай нас ласкаво, коли 

кличемо до тебе. 
Священик. Зюдягни священиків твоіх в 

nравду. 

Відповідь. І звесели вибраних людей 
твоїх. 
Священик. 
Відповідь. 
Священик. 

поди. 

Спаси нарід твої, Господи. 
І благослови насліддя твоє. 
В часі нашім мир подай, Гос-

Відповідь. Бо нема нікого, хто б боровся 
за нас, окрім тебе єдиного, Господи. 
Священик. Боже, очисти серця наші. 
Відповідь. І не відійми нам твого Святого 

Духа. 

TorJi наступають три Молебні: Пер
ший, це той, що призначений на час 
Причастії: Другий за Мир; Третій 
за благодать, аби добре жити. А 
останніх два Молебні не треба опу
скати, але відправляти їх щодня на 
Утрені, цілий рік, як годиться, на 
колінах. 

Другий Молебень за Мир. 

БОЖЕ, творче мира, що любиш злагоду, 
в пізнанню тебе маємо вічне життя наше, 
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а в служенню тобі маємо новну волю: 
Борони нас, смиренних слуг твоїх від 
ворожих нападів, щоб ми, упевнившись на 
твою оборону, не настравшлись ніяких на
пасників; у Христі Ісусі Господі нашім. 
Амінь. 

Третій Молебень за Благодать. 

ГОСПОДИ, Отче наш небесний, Всемо
гутній і віковічний Боже, що допровадив 
нас щасливо аж до цього ранку: Борони 
нас сьогодні твоєю могутньою силою, і не 
дай нам впасти у який-небудь гріх, або 
в яку небезпеку, але дай, щоб кожний наш 
вчинок відбувся за твоїм нраводом за 
твоєю волею, щоб мн завжди творили 
нравду перед лицем твоїм; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

Тут можна відспівати пісно або гимн. 
Тоді треба тут відчитати отсі мо
литви, хіба що береться Єктенію. 
Молитва за Найясніиюго І{ороля. 

ГОСПОДИ, Отче наш небесний, високиіі 
і могутній, Царю над царями, Пане над 
панамие, єдиний Володарю над князями, 
що з престола твого бачиш усіх жильців 
землі: З глибини сердець наших благаємо 
тебе, споглянь прихи.'!ьно на нашого все
ласкавого Володаря, Пана Короля Юрія 
і обдаруй його благодаттю СІ;ятого Духа, 
щоб він завжди корився твоїй волі й ходив 
твоїми стежками; дай йому в здоровлю та 
гаразді довго прожити; додай йому сили, 
щоб нін міг розбити й подужати всіх воро
гів своїх, а після цього життя, щоб прий-
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шов до вічної радости і щастя в Хrисті 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Молитва за Королівську Рідню. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, кернице нсьогu 
добра, смиреннu молимо тебе, благослови 
ласкаву Королеву нашу Марію, Едварда, 
Князя Балії і всю Королівську Рідню. 
Сповни їх Духом твоїм Святим, збагати їх 
ласкою твоєю небесною; наділи їх всяким 
щастям; і допровадь їх до вічного царства 
твого; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Молитва за 
Головного Іубернатора Домініl Канади та 
за fубернаторів-Поручників на провінціях. 

ВСЕМОГУТНІЙ і вселаскавий Господи, 
благаємо тебе, стань до помочі Головному 
(убернаторові цеї Домінії і (убернаторові
Поручникові цеї Провінції. Помагай їм, 
молимо тебе, ходити перед тобою в правді 
і справедливости і вживати всоєї влади на 
славу твою і на добро нашому народові; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Замісць цих молитов за Найяснішого 
Короля, Королівську Рідню та fу
бернаторів і Парлямент, можна чu
тати оцю молитву: 

ГОСПОДИ, Всемогутній Боже, що воло
дієш народами землі, смиренно молимо тебе, 
зглянься ласкаво на нашого Володаря 
Короля Юрія, щоб він у всьому ходив за 
твоїм проводом, під захистом твоєї сили. 
Іще молимо тебе, благослови ласкаву нашу 
Королеву Марію, Едварда Князя Балії і 
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всю Королівську рідню. Обдаруй му
дрістю Головного (убернатора цеї Домінії, 
його Поручників на Провінціях, Законо
давців Імперії і всіх поставлених старшу
вати над нами, щоб за старанням своїм 
змогли вови укладати всякі постанови на 
найліпших і найпевніших основах, щоfі 
мир і щастя, правда та справедливісп,, віра 
та побожність установились між нами з рода 
в рід; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Молитва за Духовників та Людей. 

ВСЕМОГУТН ІЙ і віковічний Боже, 
давче всіх дарів духовних: З ішли на Епи
СІ<опів і Священиків наших, і на всю Гро
маду, віддану під їхню опіку, ласку живо
творчого твойого Духа: І щоб вони могли 
поправді вгодити тобі, зливай на них без
настанні роси благословення. Даруй це, 
Господи, задля вшановання Заступника й 
Посередника нашого, Ісуса Христа. Амінь. 

Тоді можна відчитати котрунебудь з 
иринагідних молитов або Дякування, 
або яку иншу молr1тву, одобрену Ор
динарієм, закінчуючи завжди молит
вою Йоана Золотоустого і БЛАГО
ДАТЬ ГОСПОДА НАШОГО і т. д.; 
а перед коJІсною такою молитвою моJІс
на зкасати ПОМОЛІМСЯ ЗА-. 

Молебень або молитва 
завсіх людей; її в:живається тоді, коли не 

береться Єктенії. 

БОЖЕ, Творче і Вседержителю людства, 
смиренно молимо тебе за всіх людей; 

22 



Відправа 

щоб .1юбо тобі було показаш їм дороги 
твої і подати снасенну снагу всім наро
;~ам. Іще молимо тебе за добро Всесвітньої 
Церкви; щоб провадилась вона й про
Gунала в і\Обрім Дусі, щоб усі вірні, котрі 
зовуться Христянами ходили дорогами 
правди та зберігали віру й обеднання в 
;1ухові супокоєм та справедливим життям. 
Вкінці ж доручає~ю твоїй батьківській 
;1оброті всіх тих, кого навістнло або дотор
кнуло нещастя на розумі, на тілі або на 
.\\айні (особливо ж тих, кому треба наших 
.\\олитов); щоб любо тобі було потішити їх 
і розраду дати, якої їм треба, подати їм 
терпеливість у стражданнях і щасливий 
вихід з усіх бід. Заце 
ж молимось ради Ісуса Це тр·ба npm<aaamu, >roлu 

хто 6rz:жає, щоб церr.ва 
Христа. Амінь. tUJ.~OдiUUlCЬ аа "QJU)CЬ. 

Загальне Дякування відправляє сам 
Священик або разо.АІ з людьми. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Отче вселаска
вий, ми слуги твої негідні посилаємо тобі 
скромні та щирі дякування наші за всю 
твою доброту і ласку до нас і до всіх людей; 
особливо ж до тих, що тепер бажають 

віддати тобі хвалу і Це треба npm<aaamu, "оли 
пОдЯКУ За ЛаСКУ твОЮ, ХІМ бажає віддати хвалу 
проявлену до них не- аа ІІUслухаиия nonepeдuix 
давно. .Іюлитов. 

Благословимо тебе за те, що створив єси 
нас і піклуєшся нами; і за всі твої благодати 
цього життя, а над усе, за твою неоціневу 
любов у відкупленню світа через Господа 
нашого Ісуса Христа, за одержані ласки та 
за надію на вічне життя. 
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І молимо тебе, дай нам достойно відчути 
усі твої благодати і від сердець вдячними 
тобі бути та прояв.1яти славу твою, не тіль
ки устами нашими, а життям нашим; від
даючи себе на служення тобі і ходячи перед 
тобою в святости та справедливости за все 
життя наше; у Христі Ісусі Господі нашім, 
котрому з тобою і Святим Духом нехай буде 
честь і слава на віки вічні. Амінь. 

Молитва Святого йоана Золотоустого. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, що тепер дав єси 
нам ласку в один голос засилати до тебе про
хання наші; і обіцяєш, що де двоє або 
троє зійдуться в Імя твоє, ти вислухаєш мо
литви їх: Сповни ж тепер бажання й бла
гання слуг твоїх, як найкорисніше для них; 
подаючи їм у цьому світі знання правди, а 
н будучім світі життя вічне. Амінь. 

Тут кінчиться відправа Утрені за 
цілий рік. 
Тут говориться проповідь і збирається 
від людей жертви, як заведено на 
місцях. 
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ВЕЧІРНІ 

щоднп цілий рік 

Перш між зачнеться Вечірня, Священик 
прочитає голосно один або більше ви
словів, узятих із Святого Писання, 
поданих нижіе. Тоді він має проказати 
Напімнення, але в церквах, де відпра
вилась Утреня, слова межи У ЛЮ
БЛЕНІ БРАТЯ І СЕСТРИ та 
МОЛЮ І БЛАГ АЮ можна опустити. 

!{оли ж безбожник навернеться від без
божности своєї, що Ії коїв, та чинить суд і 
правду, то він навертає свою душу до життя. 
Езек. r8, z7. 
Знаю бо беззаконня мої, і гріх мій все 

передо мною. Псал. sr, з. 
Відверни лице твоє від гріхів моїх і про

сти всі беззаконня мої. Псал. sr, 9· 
Жертва Богу - дух со крушений; серця 

сокрушеного і смиренного ти не відкидаєш, 
Боже. Псал. 5І, І7. 
Рзодирайте серця ваші, а не одежу й на

верніться до Господа Бога вашого, він бо 
благий ї милосерден, довготерпеливий і 
много милостивий, та й уболіває над не
щастям. Йоіл z, IJ. 

25 



Відправа 

А в Господа Бога нашого милосердя і про
щення. Ми бо ворохобились проти нього: і 
не слухали голосу Господа Бога нашоІ'О, 
щоб жити по його закону, що його дав нам 
через слуг своїх, пророків. Даниїл 9, 9· Іо. 
Карай же мене, Господи, та не без міри, 

не в гніві твойому, щоб не обернув мене u 
ніщо. Єрем. ІО, 24; Псал. 6, І. 
Уставши, піду до батька мого і скажу 

йому: Отче, согрішив я на небо й перед 
тобою, і вже не достоін зватись сином тво ім. 
Лука IS, І8. І9. 

І не входи в суд із слугою твоїм, Господи, 
бо ніхто з живих не опрандався перед тобою. 
Псал. чз, г. 
Коли говоримо, що гріха не маємо, то 

самі себе обманюємо, й нема правди в нас: 
І<оли визнаємо гріхи наші, то він вірний і 
праведний, щоб простив нам гріхи і очистин 
нас од усякої неправди. І. йоана І, 8. 9· 

Господь - у храму свому святому; нехай 
вся земля мовчить перед ним. Аввак. г, го. 

Поклонітесь Господеві в пишній святині 
його, сповнись страхом перед ним, уся 
земле. Псал. 96, 9· 
Шукайте Господа, докіль можна знайти 

його, кличте його, коли до вас близько: 
нехай безбожник путь свою nокине, а без
законник помисли свої, та нехай обернеться 
до Господа, а він помилує його: й до Бога 
нашого, бо він на ласку пребагатий. lсаїя 

ss, б. 7· 
Так бо говорить високий, величний, вічно 

живущий, Святий на Ім я: Я живу на висо
тах і в святині та й з тими, в кого дух со
крушен. Ісаїя 57, IS. 
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Вислови, котрих мо:исна в:>JСивати перед 
одни.м або й більше .1 попередніх вrzсло
вів. 

ПРИХІД. Поюtйтесь; наближшюсь !Іо 

11арство небесне. Матт. з, г. 
РІЗДВО. Не бійтесь, ось бо благовіщу 

вам радість велиІ<у, що буде всім людям, бо 
народивсь вам сьогодні Спас, що єстІ> 
Христос Господь, у городі Давидовому. 
Лука г, 10. 11. 
ВЕЛИКА ПЯТНИЦЯ. Всі ми блукали, 

як вівці, кожен ходив своєю дорогою, про
вини ж усіх нас поклав Господь на його 
одного. Ісаїя 53, 6. 
ВЕЛИКДЕНЬ. Встав Господь справді. 

Лука ц, 34· 
Богу ж дяка, що дав нам побіду через 

Господа нашого Ісуса Христа. І. Коринт. 

15, 57· 
ВОЗНЕСІННЯ. Маючи ж Архиєрея 

великого, що пройшов небеса, Ісуса, Сина 
Божого, приступаймо ж із вірою до пре
стола блаrодати, щоб прийняти милость і 
знайти благодать на поміч завчасу до Жидів 
4, І4. І6. 
СВЯТ А НЕД !ЛЯ. І буде останнього 

дня, говорить Господь, виллю я Духа мого 
на всяке тіло. Діяння г, І7. 

І приймете силу, ЯІ< зійде Святий Дух на 
вас, і будете мені свідками в Єрусалимі й у 
всій Юдеї і Самарії, і до краю землі. Діяння 
І, 8. 
УЛЮБЛЕНІ братя і сестри, - Святе 

Письмо в багатьох місцях домагається від 
нас, щоб ми признались і внеповідались з 
усяких наших гріхів і немочів і, щоб ми не 
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обменшували та не закривали їх перед ли
цем Всемогутнього Бога, нашого небесного 
Отця; а щоб сповідались від щирого, сми
ренного, покаяниого і слухняного серця; з 
бажанням дістати прощення з безконечної 
добрости й милосердя його. І, хочай ми 
кожного часу в покорі повинні визнавати 
гріхи свої перед Богом, однак ще більше 
новинні ми робити це тоді, коли зберемося 
в громаду, щоб віддати йому подяку за 
превеликі добродійства, що ми одержали з 
рук його; щоби скласти йому предостойну 
хвалу, щоб послухати Святого Слова його 
та просити від нього того, чого нам необ
хідне й доконечне треба для нашого тіла й 
нашої душі. Тим то молю і благаю всіх вас, 
що тут зібрались, вдаймося разом щирим 
серцем і емиревними голосами до престола 
небесної благодати, промовляючи за мною: 

Уся громада, за проводом Священика, 
промовляє Загальну Сповідь. 

ВСЕМОГУТНІЙ і вселаскавий Отче, ми 
заблудилися, і покинувши твої стежки, 
пішли манівцями, як пропаща отара. Ба
гато разів ходили ми за вказівками й хотін
нями власних наших сердець. Ми зневажили 
святі заповіді твої і занедбали діла, котрі 
повинні були зробити; і нема в нас сили; 
але ти, Господи, май милосердя над нами, 
негідними злочинцями. Божалься, Господи 
над тими, що каються в провинах своїх. 
Напути тих, що покаялись, задля обітниць 
твоїх, проголошених усім народам у Христі 
Ісусі Господі нашім. Дай же, вселаскавий 
Отче, задля заслуг його, щоб ми від тепер 
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змогли жити побожним, справедливим і 
тверезим життям на славу святому Імені 
твойому. Амінь. 

Відпущення або Прощення гріхів про
голошує сам Священик, стоячи: всі люде 
приклоняють коліна. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Отче Господа 
нашого Ісуса Христа, що не бажаєш смерти 
грішника, а волиш, щоб він відвернувся 
від своїх немочів і жив; і дав єси власть і 
заповідь слугам твоїм проголошувати і 
звіщати Розгрішення і Відпущення гріхів 
людям твоїм. Ти прощаєш і милуєш кож
ного, хто від серця кається і непохитно ві
рує в Євангелію твою святу. Тимто благає
мо тебе, щоб дав нам щире каяття і Духа 
твого Святого, щоб ми чинили угодні тобі 
діла, і щоб від тепер уся наше життя про
водили JІ.\И в чистоті та святости; і щоб 
остаточно змогли ми ввійти у вічну радість 
твою, у Христі Ісусі Господі нашім. 

Люде відповідають тут і при кінці 
КО:НСНОЇ молитви 

Амінь. 
Тоді Священик, приклонивши коліна, 
голосно говорить Молитву Господню: 
люде також, приклонивши коліна, по
вторюють голосно за ним, тепер і зав:JІС
ди, коли говориться Молитву Господню 
підчас богослуження. 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя на землі, як 
і на небі. Хліб наш насушний дай нам сьо-
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годні, і даруй нам провини наші, як і ми 
даруємо тю1, що провиняються проти нас; 

І не впровадь нас у спокусу, а визволь нас 
від лукавого. Бо твоє єсть царство, і сила, 
і слава, на віки вічні. Амінь. 

Тоді тако:нс промоаляє, 

Відкрий, Господи, уста наші. 
ВІДПОВІДЬ. А уста наші покажуть 

хвалу твою. 

СВЯЩЕНИК. Іlrийдн, Боже, спасти 
нас. 

ВІДПОВІДЬ. Прийди, Господи, помогти 
нам. 

Тоді усі встають, а Священик говорить, 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
ВІДПОВІДЬ. Як було споконвіку, і 

тепер, і завжди буде: на віки вічні. Амінь. 
СВЯЩЕНИК. Прославте Господа. 
ВІДПОВІДЬ. Нехай славиться Імя Гос-

ІІоднє. 

Тоді читають або співають Псальми 
за вказаним ладом. А дальше Наука із 
Старого Завіту, як приписано. Після 
цього ш: Величання (або Спів Благосло
венної Діви Марії), як Іш:ж:че. 

ВЕЛИЧАННЯ. 
Св. Лука 1. 

ВЕЛИЧАЄ душа моя Господа: зрадів 
дух мій у Бозі Спасі моїм. 
Що зглянувся на смирення слуги своєї. 
Ось бо від нині блаженною зватимуть 

мене всі роди. 
Бо могучий звеличив мене: і святе Імя 

його. 
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1 милость його з роду в рід на тих, що 
мають страх Божий. 
Показав силу рукою своєю: ро:Jсипан 

гордих у думках сердецL- їх. 
Поскидав з престолін могучих і піднян 

угору смиренних. 

Голодних наситив ;tобром, <J багатих 
відослав у порожні. 
Прийняв Ізраїля, слугу свого, на спогад 

милости своєї: як обіцяв нраотцям нашим, 
Авраамові й насінню його навіки. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Або оцю Псальму, як не буде це на 
девятьнацятого дня в місяці, колrt 
•штається її міJІС ШІІUІІАШ Псальмами: 

ЗАСПІВАЙТЕ ГОСПОДЕВІ. 
Псальма g8. 

ЗАСПІВАЙТЕ Господеві пісню нову: 
він бо сотворив чудеса. 
Правиця йогп і святе рамя його дали 

побіду йому. 
Господь об явив снасення своє: перед 

очима народів відкрив справедливість свою. 
Згадав про милість свою і про свою вір

ність для дому Ізраїля: всі кінці землі 
побачили спасения Бога нашого. 
В радости заспівайте Господеві, всі краї: 

у захваті пісні похвальні заспівайте. 
Принесіть похвальні пісні Господеві при 

rуслях, приспівуючи при гуслях голосами. 
Трубами кованими й голосом рога з.асур

міть перед царем Господом. 
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Нехай заграє море і nовня його, круг 
землі і що живе на ній. 
Нехай ріки nлещуть, гори разом торже

ствують перед Господом: бо він приходить 
судити землю. 

Він судитиме світ по справедливости: а 
людей, по nравоті. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Тоді читати Науку з Нового Завіту, 
як призначено. Після цього ж, НИНІ 
ВІДПУСКАЕШ (Пісню Симеона) як 
ни:нсче, 

НИНІ ВІДПУСКАЄШ. 

Св. Луки 2, 29. 
НИНІ відnускаєш слугу твого, Владико, 

ПО СЛОВУ ТВОЙОМу, З УПОКОЄМ. 
Бо виділи очі мої: спасения твоє, 
Що приготовив єси: перед лицем всіх 

:rюдей; 
Світло на одкриття поганам: і на славу 

народа твого Ізраїля. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Або оцю Псаль.му: х.іба що припаде на 
дванацятого дня в місяці. 

НЕХАЙ МИЛУЄ НАС БОГ. 
Псальма 67. 

Нехай милує нас Бог і благословить; 
нехай засвітить лице його над нами, і зми
лосердиться над нами. 
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щоб пізнали на землі дорогу твою: між 
усіма народами спасения твоє. 

Нехай славлять народи тебе, Боже: нехай 
прославлять тебе всі народи. 
Тоді земля примножить урожаї: а Бог, 

наш Бог, благословитиме нас. 
Бог буде благословляти нас: і вся земля 

від краю до краю буде боятися його. 
Слава Отцю, і Сину, і Святоі•ІУ Духові; 
Як було споконвіІ<у, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Тоді треба промовити або від співавати 
Апостольське ВІРУЮ, Священик і 
люде стоячи: 

ВІРУЮ в Бога Отця Всемогутнього, 
Творця неба і землі: І в Ісуса Христа од
норідного Сина його Господа нашого, 
Котрий почався від Святого Духа, На
родився від Діви Марії, Страждав за Понтія 
Пилата, Був розіп'ятий, умер, і був по
хований; Зійшов до пекла; Третього дня 
воскрес із мертвих; Вознісся на небо, І 
сидить праворуч в Бога Отця Всемогут
нього; І звідти прийде судити живих і 
мертвих. 

Вірую в Соятого Духа; В Святу Соборну 
Церкву; Обєднання Святих; Відпущення 
гріхів, Воскресення мертвих, і життя вічне. 
Амінь. 

Затямте, що слова в Символі Віри 
ЗІЙШОВ ДО ПЕКЛА як слова того 

самогозначіння, щоВСТУПИВ ДО ТО
ГО МІСЦЯ, ДЕ ПОМЕРШІ ДУШІ. 
А після В ІР У Ю наступають оці мо-
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литви; всі люде, приклонивши коліна 
в побожности. Священик перше про
голошує, 

Господь з вами. 

ВІДПОВІДЬ. І з духом твоїм. 
СВЯЩЕНИК. Помолімся. 

Господи помилуй нас. 
Христе, помилуй нас. 
Господи помилуй нас. 

Тоді священик, клир і люде голосно про
казують Молитву Господню. 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється воля твоя на землі, як і на 
небі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, 
і даруй нам провини наші, ЯІ< і ми даруємо 
тим, що провиняються проти нас; і не впро
вадь нас у спокусу, а визволь нас від лука
вого. Бо твоє єсть царство, і сила, і слава, 
на віки вічні. Амінь. 

Тоді свящетtк, стоячи, промовляє, 

Прояви, Господи, милість твою на нас. 
ВІДПОВІДЬ. І даруй нам спасения твоє. 
СВЯЩЕНИК. Спаси Короля, Господи. 
ВІДПОВІДЬ. І вислухай нас ласкаво, 

коли кличемо до тебе. 
СВЯЩЕНИК. Зодягни священиківтвоїх 

в правду. 

ВІДПОВІДЬ. І звесели вибраних лю
дей твоїх. 
СВЯЩЕНИК. Спаси людей твоїх, Го

споди. 

В І ДПОВ ІД Ь. І благослови насліддя твоє. 
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СВЯЩЕНИК. В часі нашім мир подай, 
Господи. 
ВІДПОВІДЬ. Бо нема ніІ<ого, хтоб бо

ровся за нас, окрім тебе єдиного, Господи. 
СВЯЩЕНИК. Боже, очисти серця наші. 
ВІДПОВІДЬ. І не відні~ш від нас твого 

святого Духа. 

Тоді наступають три Молебні: Пер
ший на той же день, Другий за Мир; 
Третій за Помі•І у всякім нещастю, як 
низче подано: а з цих два останні Мо
лебні треба відправляти без зміни що
дня на Вечірні; всі на колінах. 

Другий Молебень на Вечірні. 

БОЖЕ, що від тебе походять всі добрі 
бажання, всі добрі ради і всі справедливі 
діла: Дай слугюt твоїм упокій, котрого 
світ не може дати; щоб серця наші при
хилилися до послуху заповідям твоїм, та 
щоб ми, тобою заступлені від жаху перед 
ворогами нашими пережили наш час у 

відпочинку та супокою; через заслуги 
Христа Ісуса Спаса нашого. Амінь. 

Третій Молебень за Помі•І у всякім нещастю. 

Засвіти в темряві нашій, молимо тебе, 
Господи, і з превеликого милосердя твого 
борони нас від усякого нещастя й небезпеки 
цеї ночі; задля любови твого Сина, а на
шого Спаса Ісуса Христа. Амінь. 

Тут можна проспівати Пісню або 
Гимн. 
А слідуючі молитви відчитувати тоді, 
як не береться Єктеніl. 
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Молитва за 

ЙОГО l{OPOЛIBCbl{E ВЕЛИЧЕСТВО. 

ГОСПОДИ, Отче наш небесний, високий 
і могутній, Царю над царями, Пане над 
панами, єдиний Володарю над Князями, що 
з престола твого бачиш усіх жимців землі: 
З глибини сердець наших благаємо тебе, 
зглянься прихильно на нашого вселаска

вого Володаря, Пана Короля Юрія і об
даруй його благодаттю Святого Духа, щоб 
він завжди корився твоїй волі і ходив твої
ми стежками; обдаруй його багацтвом не
бесних дарів; дай йому в здоровлю та га
разді довго прожити; додай йому сили, щоб 
він міг розбити й подужати всіх ворогів 
своїх, а після цього життя, щоб прийшов до 
вічної радости і щастя; в Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

Молитва за Королівську Рідню. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, кернице всього 
добра, смиренно молимо тебе, благослови 
ласкаву Королеву нашу Марію, Едварда, 
Князя ВаліІ і всю Королівську Рідню. 
Сповни іх Духом твоїм Святим, збогати іх 
ласкою твоєю небесною; наділи їх усяким 
щастям; і допровадь їх до вічного царства 
твого; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Молитва за 
Головного (убернатора Домінії l{анади та 
за (убернаторів-Поручників на Провінціях. 

ВСЕМОГУТНІЙ і вселаскавий Господи, 
благаємо тебе стань до помочі Головному 
Губернаторові цеї Домінії і (убернаторові-
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Поручникові цеї Провінції; Помагай їм, 
молимо тебе, ходити в правді і справедли
вости і вживати своєї влади на славу твою 
1 на добро громаді; у Христі Ісусі Господі 
нашім. Амінь. 

Замісць цих молитов за 
Найяснішого J{ороля, J{оролівську Рідню, 
tубернаторів та Парлямент, можна 

відчитати слідуючу молитву. 

ГОСПОДИ, Всемогутній Боже, що воло
дієш народами землі, смиренно молимо тебе, 
зглянься ласкаво на нашого Володаря 
Короля Юрія, щоб він у всьому ходив за 
твоїм проводом, під захистом твоєї сили. 
Іще молимо тебе, благослови ласкаву нашу 
Королеву Марію, Едварда Князя Валії і 
всю Королівську Рідню. Обдаруй мудрістю 
Головного fубернатора цеї Домінії, його 
Поручників на Провінціях, Законодавців 
Імперії і всіх поставлених старшувати над 
нами, щоб за старанням своїм змогли вони 
укладати всяні постанови на найліпших і 
найпевніших основах, щоб мир і щастя, 
правда та сnраведливість, віра та nобож
ність установились між нами з рода в рід; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Молитва за духовників та людей. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, 
давче всіх дарів духовних: зішли на Еnи
скопів і Священиків наших, і на всю Гро
маду, віддану nід їхню опіку, ласку живо
ворчого твойого Духа: І щоб вони могли 
поправді вгодити тобі, зливай на них без
настанні роси благословення. Даруй це, 
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Госnоди, задля вшановання Застуnника й 
Посередника нашого Ісуса Христа. Амінь. 

Тоді можна відчитати котру-небудь 
із принагідних лtолитов або Дякування, 
або яку иншу молитву, одобрену Орди
нарієм, закінчуючи завжди молитвою 
Йоана Золотоустого і БЛАГОДАТЬ 
ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИ
СТА; а перед кожною такою молит
вою можна сказати ПОМОЛ/МСЯ 
ЗА -. 

Молебень або молитва за 
всяку людему потребу; П вжи вається 

тоді, коли не береться Єктенії. 

БОЖЕ, Творче і Вседержителю людства, 
смиренно молимо тебе за всяку людську по
требу; щоб любо тобі було обявити ім до
роги твої і подати спасенну снагу всім 
народам. Іще молимо тебе за добро Всесвіт
ньої Церкви; щоб провадилась вона й про
бувада в добрім Дусі, щоб усі вірні, котрі 
зовуться Христіянами, ходили дорогами 
правди та зберігали віру й обеднання в 
духові супокоєм та справедливим життям. 
Вкінці ж доручаємо твоїй батьківській доб
роті всіх тих, кого навістил о або доторкмуло 
нещастя на розумі, на тілі або на майні (зосіб
на ж тих, за кого молитви наші шлються до 
тебе); щоб люботобі було потішити їх і розра
ду дати, кяої їм треба, подати їм терпе:швість 
у стражданнях і щасли-
вий вихід з усіх бід. За Це тр,ба npOt<aзamu, "оли 

хто бажав, щоб ЦЄ1ЖІІа 
це ж молимея ради Ісуса ~Jолшшсь за ><огось. 
Христа. Амінь. 
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Загальне Дякування відправляє ctUІ 
Священик або разо.м з людь.ми. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Отче вселаска
вий, ми слуги твої негідні посилає,\\о тобі 
скромні та щирі дЯІ<ування наші за всю 
твою доброту і ласку до нас і до всіх людей; 
особливо ж до тих, що 
тепер бажають віддати Це треба nро~азати, "о.<и 
тобІ. хвалу і подяку за """' бажа• в•ддати хвалу 

за eucлyxa><><.q ncmtpeд><1x 
ласку твою, проявлену молитов. 

до них недавно. 

Благословимо тебе за те, що створив єси 
нас і піклуєшся нами; і за всі твої благо
дати цього життя, а над усе, за твою неоці
нему любов у відкупленню світа через 
Господа нашого Ісуса Христа, за одержані 
ласки та за надію на вічне життя. 

І молимо тебе, дай нам відчути достойно 
усі твої благодати і від сердець вдячними 
тобі бути та проявляти славу твою, не 
тільки устами нашими, а життям нашим; 
віддаючи себе на служення тобі і ходячи 
перед тобою в святости та справедливости 
за все життя наше; у Христі Ісусі Господі 
нашім, котрому з тобою і Святим Духо.м 
нехай буде честь і слава на віки вічні. 
А.мінь. 

Молитва Святого Йоана Золотоустого. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що тенер дав єси 
нам ласку в один голос засилати до тебе 
прохання наші; і обіцяєш, що де дuоє обо 
троє зійдуться в Імя твоє, ти вислухаєш 
молитви їх: Сповни ж тепер бажання й бла
гання слуг твоїх, як найкористніше для 
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них; подаючи їм у цьому світі знання 
правди, а в будучім світі життя вічне. 
Амінь. 

2. Посл. Коринтянам IJ. 
Благодать Господа нашого Ісуса Христа 

і любов Божа, і причастя Святого Духа з 
yci~ta вами. Амінь. 

Тут кінчиться Відправа Вечірні за 
цілий рік. 
Тут можна сказати проповідь і зібра
ти від людей жертви згідно з місцевим 
звичаєм. 

* 
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ВМЗНАННЯ ВІРИ СВЯТОГО 
АТАНАСІЯ 
(звичайно зване) 

ЦеВизнанняВіри можначитати або спі
вати замість Апостольського ВІРУЮ 
на УТРЕНІ котрого-будь дня в році. 
Священик і люде, стоячи, висказують 
це Визнання Христіянеької віри, зване 
Визнанням св. Атанасія. 

ХТО ЛИШ БАЖАЄ. 

Хтогільки бажає спастись: перш усього 
має міцно держатись Соборної Віри. 

Котрої-то Віри, як людина не держить 
в цілости і в чистоті: без сумніву погибне 
навіки. 
ТЕПЕР же СОБОРНА ВІРА є оця: щоб 

ми покланялися одному Богові у Тройці, а 
Тройці в Одноті; 
Не мішаючи Осіб: ані розділюючи Істоти 

(Субстанції). 
· Бо єсть одна Особа Отець, инша Син, 
ин ша Дух Святий; 
Але Божество Отця, і Сина, і Святого 

Духа совокупне одно: рівної слави, у 
маєстаті спільно-вічне. 
Який Отець, такий Син: і такий Дух 

Святий; 
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Отець несотворений, Син несотворений: 
Дух Святий несотворений; 
Отець безконечний, Син безконечний: 

Дух Святий безконечний; 
Отець вічний, Син вічний: Дух Святий 

вічний; 
Однак нема трьох.вічних: а один вічний; 
А також нема трьох несотворених, ані 

трьох безконечних: а один безконечний, і 
один несотворений. 

Рівно ж так Отець всемогутній, Син все
могутній: Святий Дух всемогутній; 
Однак нема трьох всемогутній: а один 

всемогутній. 
Так Отець Бог, Син Бог: Дух Святий Бог. 
Однак нема трьох Богів: а один Бог. 
Так Отець Господь, Син Господь: Дух 

Святий Господь; 
Однак нема трьох Господів: а один 

Господь. 
Бо хоч ми немов примушені христіянсь

ким переконанням: визнавати кожну Особу 
зокрема як Бога і Господа; 
То Соборна Церква заІ<азує нам: говорити 

про трьох Богів або трьох Господів. 
Отця ніхто не зробив: ані не сотворив, 

ані не почав. 
Син від Отця самий: не зроблениИ, не 

сотворений, а початий. 
Дух Святий від Отця і Сина: не зробле

ний, не сотворений, а виходячий. 
Через те один Отець, не три Отці; один 

Син, не три Сини: один Дух Святий, не три 
Святі Духи. 

І в цій Трійці нема першого, ані послід
ного: нема більшого, ані меншого; 
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А всі три Особі спільно-вічні: і спільно-

рівні. . . 
так, що в кожши разІ, як уже сказано: 

Трійці треба покланятися в Одноті, а Од
ноті в Трійці. 
Отже, хто хоче бути спасеним: нехай таt< 

думає про Трійцю. 

ДАЛЬШЕ для вічного спасения треба 
іще: щоб він твердо вірував у Втілення 
rопода нашого Ісуса Христа. 
Тепер же правдива Віра єсть тоді, як ми 

віруєм і визнаємо: що Господь наш Ісус 
Христос, Син Божий, єсть Богом і Люди
ною. 

Він Бог з Істоти (Субстанції) Отця, по
чатий споІ<Онвіку; і єсть чоловіком з Істоти 
своєї Матері, народжений на світ; 
Досконалий Бог: досконалий Чолові!( 

з розумною душею живучий в людському 
тілі; 

Рівний Отцеві що до свого Божества: 
менший від Отця що до свого Чоловіцтва. 

Котрий, хочай єсть Богом і Чоловіком: 
однак єсть, не два, але один Христос; 
Один же він не задля переміни Божества 

в тіло: але задля взяття Чоловіцтва в Бога; 
У всьому разом один: не задля злиття 

докупи Істоти (Субстанції), але задля одноти 
Особи. 
Бо як розумна душа й тіло - одна люди

на: так Бог і Чоловік - один Христос; 
Котрий терпів за наше спасіння: зійшов 

до пекла, і знов воскрес із мертвих; 
Вознісся на небо, сів праворуч в Отця: і 

звідти прийде судити живих і мертвих. 
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З його приходом усі люде мають воскрес
нути з тілами: і здати справоздання зі 
своїх власних діл. 

І ті, що робили добро, увійдуть до вічного 
життя: ті ж, що коїли лихо, у вічний 
вогонь. 

ЦЕ єсть Соборна Віра: котрої людина, 
як не держиться в цілости і в чистоті, не 
може бути спасенна. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Щоб позбутися вагань, і не ввести 
несупокою через уживання Символа 
Віри, звичайно званого Символом Віри 
Св. Атанасія, заявляється врочисто: 

r. Що Визнання Христіянеької Віри, 
звичайно зване Символом Віри Св. Атанасія, 
нічого не додає до Віри, когра міститься в 
Святім Писанню, але перестерігає проти 
заблуджень, що час-від-часу піднімалися в 
Христовій Церкві. 

г. Що, як Святе Письмо в богатьох місцях 
напевне обіцяє .життя тим, що вірують, і 
заявляє погибіль тим, що не вірують, так 
же й Церква, у цім Визнанню, заявляє по
требу всім, хто бажає пробувати в спасен
нім стані, щоб міцно держались Соборної 
Віри, а страшну погибіль, за відкинення її. 
Через те перестороги, подані в цьому Ви
знанню Віри, треба розуміти н еинакше, як 
перестороги, із Святого Письма; бо маємо 
прийняти Божі погрози на рівні, як при
знаємо його обітування в такім змислі, як 
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вони загально представляються в Святих 
Писаннях. А ще й те, що Церква не прого
лошує тут засуду на жадну людину або 
людей, один бо Бог Судда про всіх. 

ЄКТЕНІЯ. 

Загальне Благання, котре читається 
або відправляється в неділі, середи й 
пятниці, і протагом трьох днів перед 
Вознесенням, та в инші дні, коли при
каже Ординарієт, після третього Мо
лебня на Утрені й на Вечірні; або 
перед подаванням Свято/ Причастії; 
або як осібне богослуження; однак 
треба вживати її бодай раз на місяць 
у неділю. 
Коли вживати Єктенії як осібної від
прави, Священик моJІсе, ЯІ> ·сам уважає, 
з виїмком воєнних часів, опустити все 
те, що наступає після Молитви Готод
ньої, окрім .молитви Святого йоана 
Золотоустого і БЛАГОДАТЬ ГОС
ПОДА і т. д. 

Боже, Отче небесний: помилуй нас нуж
денних грішників. 
Боже, Оm_че небесний: помилуй нас нуж

денних гріШників. 
Боже Сину, Відкупителю світа: помилуй 

нас нужденних грішників. 
Боже Сину, Відкупителю світа: помилуй 

нас нужденних грішників. 
Боже Святий Душе, ісходячий від Отця 

і Сина: помилуй нас нужденних грішників. 
Боже Святий Душе, ісходячий від Отця 

і Сина: помилуй нас нужденних грішників. 
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Свята, благословенна і преславна Трійце, 
в трьох лицях єдиний Боже: помилуй нас 
нужденних грішників. 

Свята, благословенна і преславна Трійце, 
в трьох лицях єдиний Бо:же: помилуй нас 
нужденних грішників. 

Не згадай, Господи, злочинів наших, ані 
злочинів прабатьків наших; і не палай 
пімстою за наші гріхи: пощади нас, Господи 
добрий, пощади людей твойх, котрих ви
купив єси найдорозтою кровю твоєю, і не 
прогнівайся на нас ніколи. 

Пощади нас, Господи ласкавий. 

Від усякого лиха й нещастя; від гріху, 
діявольських хитрощів та нападів; від 
гніву твого, і від вічної погибелі, 

Борони нас, Господи ласкавий. 
Від усякої сліпоти серця, від гордощів, 

пустої слави, й лицемірства; від зависти, 
ненависти та злоби й усякої нещирости, 

Борони нас, Господи ласкавий. 
Від перелюбу і від усякого иншого гріху 

смертельного й від усяких цього-світних, 
тілесних та діявальских хитрощів, 

Борони нас, Господи ласкаІІий. 
Від грому і тучі; від пожежі' та повені; 

від пошестй, зарази та голоду; від війни та 
вбивства й від наглої смерти, 

Борони нас, Господи ласкавнй. 
Від усякої зради, тайного заговору й 

повстання; від усякої обманчивої науки, 
єреси й розпаду; від закаменілого серця та 
від погорди до твого Слова й Закону, 

Борони нас, Господи ласкавий. 
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Ради Втілення твого святого; ради Різдва 
твого святого та Обрізання; ради твого 
Хрещення, Посту та Спокуси, 

Борони нас, Господи ласкавий. 

Ради твоїх Сударогів і кр івавого Поту; 
ради Хреста твого і Страждань; ради пре
цінноі смерти твоєї і погребсиня; ради пре
світлаго твого Воскресення й Вознесення; 
задля Приходу Святого Духа, 

Борони нас, Господи ласкавий. 

По-всяк-час у бідах наших; по-всяк-час 
в гаразді нашім; в годині смерти і в день 
суду, 

Борони нас, Господи ласкавий. 

Ми грішники тебе просим, вислухай нас, 
Господи Боже: і зволь володіти й управляти 
Соборною Церквою твоєю по правді, 

Просимо тебе, Господи, ласкавий ви
слухай нас. 

Зволь вдержати і зміцнити в правдивому 
поклоненню, в справедливости та святости 

життя, слугу твого Юрія, найяснішого 
Короля і Володаря нашого, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Зволь керувати серцем його у вірі твоїй, 
боязни й л.юбови, та щоб він завжди по
кладався на тебе і завжди шукав твоєї 
чести та слави, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 
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Зволь бути защитником й опікуном його, 
подаючи йому перемогу над усіма ворогами 
його, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Зволь благословити й захищати пресвіт лу 
Королеву нашу Марію, Едварда Князя 
Балії і цілу Королівську Рідню, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Зволь просвітити всіх Епископів, Свяще
ників і Діяконів правдивою премудрістю 
та розумінням твого Слова; щоб вони про
повіддями своїми й життям удавідияли 
правдивість Слова, 

Просимо тебе, Господи ласкаішй, ви
слухай нас. 

Зволь вислати робітників на жниво твоє; 
щоб вони проголосили животворчу твою 
науку всім народам; і прискорили прихід 
парства твого, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Зволь наділити Головного І'убернатора 
цеї Домінії і його Поручника- І'убернатора 
11еї Провінції, премудрістю та розумінням, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Благослови ласкаво Парляменти Імперії 
і керуй їхніми нарадами на славу Імені 
твойому і на добро народові твому, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 
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Благослови і спомаrай Суди, подаючи їм 
ласку творити справедливість і проявляти 
nравду, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Пасилай благословення й поміч Коро
лівським силам на морі, на суші і в повітрі 
і захищай їх у всіх небезнеках і невдачах, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Благослови і спомаrай усіх тих, що слу
жать людству наукою, трудами й купец

твом, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Благослови і спомагай всі народи твої, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, вu
слухай нас. 

Обдаруй народи твої ласкою обєднання, 
мира і згоди, 

Просuмо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Даруй нам серце любови і страх перед 
тобою, щоб ми дбайливо жили після запо
відей твоїх, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Примножи ласки твоєї всім народам, щоб 
слухали Слова твого в смиренню І прймали 
його з захопленням та приносили овочі від 
Духа, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 
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Приведи до пізнання правди усіх тих, що 
заблудили й завелись, 

Просимо тебе, Господu ласкавий, ви
слухай нас. 

Зміцняй тих, що стоять; а дай розраду 
та поміч слабодухам; підні."Іи тих, що по
падали; вкінці ж повали Сатану нам під 
ноги, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Заступи, nорятуй і потіш усіх тих, що в 
небезпеці, в потребі і в гризотах, 

Просимо тебе, Гоmоди ласкавий, ви
слухай нас. 

Будь до помочі всім о пдорожним на 
суші і плаваючим на водах, усім породіл
лям, усім хорим і діточкам; зжалься над 
усіма невільниками й плінниками, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Стань до помочі й до порятунку всім 
сиріткам і вдовицям і всі."' нещасливим та 
поневолепим людьям, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Змилуйся над усіма людьми, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Прости ворогам, гонителям і клеветникам 
нашим, і наверни серця іх, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

5О 



Єктенія 

nодай і збережи для нашого хісна обит,
ні врожаї зем~і, щоби в свій час могли ми 
nожиткувати ІХ, 

Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Дай нам щире каяття; прости всі гріхи 
наші, недбайливість і нетямучість, і обда
руй нас б.1асгодаттю Святого Духа, щоб ми 
направили життя наше до вимог святого 

слова твого, 
Просимо тебе, Господи ласкавий, ви
слухай нас. 

Сину Божий, молимо тебе, вислухай нас. 
Сину Божий, молимо тебе, вислухай нас. 
Агнче Божий: що забираєш гріхи світа; 
Даруй нам упокій твій. 

Агнче Божий, що забираєш гріхи світа; 
Змилуйся над нами. 

Христе, вислухай нас. 

Христе, вислухай нас. 

Господи, помилуй нас. 
Господи, змилуйся над нами. 

Христе, помилуй нас. 
Христе, змилуйся над нами. 

Господи, помилуй нас. 
Господи, змилуйся над нами. 

Тоді священик, а за ним люде говорять 
Молитву Господню. 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя на землі, як 
і на небі. Хліб наш насушний 11ай нам 
сьогодні, і даруй нам провини наші, як і ми 
даруємо тим, що провиняються проти нас; 
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і не впровадь нас у спокусу, а визволь нас 
від лукавого. Бо твоє єсть царство, і сила, 
і слава, на віки вічні. Амінь. 
СВЯЩЕНИК. Господи, не суди нас по 

гріхах наших. 
ВІДПОВІДЬ. І не плати нам по неспра

ведливостях наших. 

Помолімся. 

БОЖЕ, Отче милосердний, що не відки
даєш сокрушеного і емиревого серця і не 
бажаєш, щоб боліло воно: По маг ай нам 
ласкаво в молитвах наших, як до тебе їх 
шлемо у всіляких клопотах і нещастях на
ших, що нам долягають; і вислухай нас 
ласкаво та оберни в ніщо усі ті лиха, котрі 
диявол і люде в хитрощахта підлоті своїй 
приготовляють для нас; нехай твоє про
видіння і доброта твоя розжене іх; щоб 
нам, слугам твоїм, не зазнати ушкодження 
від жадного гонення, а завжди віддавати 
подяку тобі у святій Церкві твоїй; У 
Христі Ісусі Господі нашім. 

Устань, Господи, поможи нам, і визволь 
нас задля Імени твого. 

Боже, ми чули ушима нашими, і праотці 
наші розказали нам про великі діла твої, 
що творив єси за їхніх часів, і за давних 
часів перед ними. 

Устань, Господи, поможи нам, і визволь 
нас задля Імени твого. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
ВІДПОВІДЬ. Як було споконвіку, і 

тепер, і завжди буде: на віки вічні. Амінь. 
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Від ворогів наших борони нас, Христе. 

Зглянься ласкаво на не,иочі наші. 

Поглянь і зжалься над болями сердець 
наших. 

З милосердя твого відпусти гріхи лю
дей твоїх. 

З ласки твоєї вислухай прихильно мо
литви наші. 

Сину Давидів, помилуй нас. 

Тепер, і завжди вислухай нас, Христе. 

Вселаскаво вислухай нас, Христе; все
ласкаво вислухай нас, Господи Христе. 

СВЯЩЕНИК. Прояви ласку твою над 
нами, Господи; 
ВІДПОВІДЬ. Яко ж ми покладаємся 

на тебе. 

Помолімся. 

Смиренно просимо тебе, Отче, зглянься 
ласкаво на немочі наші; і задля преславного 
Імени твого відверни від нас усі ті біди, на 
котрі ми як найсправедливіше собі заслу
жили; і дай нам спромогу покладатись на 
твоє милосердя у всіх наших клопотах з 
повним довіррям, і завжди служити тобі в 
святости і чистоті життя, на честь і славу 
тобі; у єдинім Посереднику і Заступнику 
Ісусі Христі Господі нашім. Амінь. 

Загальне Дякування, вживається після 
волі священика. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Отче вселаска
вий, ми слуги твої негідні носилаємо тобі 
скромні та щирі дякування наші за всю 
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твою доброту й ласку до нас і до всіх людей; 
особливо ж до тих, що 
тепер бажають відда- fie треба nр~зати, "оли 
ти тобі хвалу й подяку- хто бажає дІОдати хвалу 

за вислухан.н.ч. nonepWюx 
вати за ласку твою, про- .ІІолuтов. 

явлену до них не давно. 
Благословимо тебе за те, що створив єси 

нас і піклуєшся нами; і за всі твої благо
дати цього життя, а над усе, за твою не

оцінену любов у відкупленню світа через 
Господа нашого Ісуса Христа за одержані 
ласки та за надію на вічне життя. 

І молимо тебе, пай нам відчути достойно 
усі твої благодати і нід сердець вдячними 
тобі бути та проявляти славу твою, не 
тільки устами нашими, а й життям нашим; 
віддаючи себе на служення тобі і ходячи 
перед тобою в святости та справедливости 
за все наше життя; у Христі Ісусі Господі 
нашім, котрому з тобою і Святим Духом 
нехай буде честь і слава на віки вічні. Амінь. 

Молитва Св. йоана Золотоустого. 
Всемогутній Боже, що тепер дав єси нам 

ласку в один голос засилати до тебе про
хання наші; і обіцяєш, що де двоє або троє 
зійдуться в Імя твоє, ти вислухаєш молитви 
їх: Сповни ж тепер бажання й благання 
слуг твоїх, як найкорисніше для них; по
даючи їм у цьому світі знання правди, а в 
будучім світі життя вічне. Амінь. 

г. Посл. Коринт. тз. 

Благодать Господа нашого Ісуса Христа 
і любов Божа, і причастя Святого Духа з 
усіма вами. Амінь. 

Тут кінчиться Єктенія. 
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МОЛИТВИІДЯКУВАННЯ 
на ріжні врочистости і треби. 

МОЛИТВИ, що їх уживається на 
Утрені або на Вечірні після .молитви 
за Духовників і за Людей, або в Єк
тенії після .молитви СМИРЕННО 
ПРОСИМО ТЕБЕ. 

ДЯКУВАННЯ. Треба відправляти 
перед ЗАГАЛЬНИМ ДЯКУВАН
НЯМ. 

МОЛИТВА. 

Новий Рік. 

БЕЗСМЕРТНИЙ Господи Боже, що про
буваєш у вічности, і нас слуг твоїх негід
них, допровадив єси до початку іще одного 
року: З цілого серця нашого молимо тебе, 
прости нам минулі наші провини і вселаска
во пробувай з нами по всі дні життя на
шого; бережи й керуй нами у всіх пробах 
і спокусах наших, щоб змогли ми зростали 
в благодати твоїй, як зростаємо в літах 
наших, а вкінці змогли з радостю скін
чити біг життя нашого; у Христі Ісусі Гос
поді нашім. Амінь. 

За Обеднання. 
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БОЖЕ, Отче Господа нашого Ісуса 
Христа, єдиного Спаса нашого, Князя Впо
кою: Ласкою твоєю дай нам серцем від
чути ті великі небезпеки, в котрих ми про
буваєм через нещасливі росколи наші. 
Визволь нас від ненависти та упереджень, 
і від усього того, що моглоб стати заборолом 
до побожного Обєднання та згоди: щоб, ЯІ< 
тільки одно Тіло, один Дух, єдина надія 
нашого покликання, один Господь, єдина 
віра, єдине хрещення, один Бог і Отець 
усіх нас; так, щоб від-1·епер усі ми стались 
одного серця, однодушне злучені в однп 
святе Обєднання правди, впокою, віри й 
любови та змогли єдиним умом і єдини.'ІІ.и 
устами славити тебе; у Христі Ісусі Гос
поді нашім. Амінь. 

Або, ось ця 

ГОСПОДИ Ісусе Христе, що сказав єси 
Апостолам твоїм, мир оставляю вам, мій 
мир даю вам: Не зважай на гріхи наші, 
а на віру Церкви твоєї, і даруй їй той мир 
і Обєднання, що угодні волі твоїй; ти бо 
живий і царствуючий Бог по віки вічні. 
Амінь. 

За Місії. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що через Сина 
твого Ісуса Христа дав єси заповідь Апосто
лам ійти по всьому світу, і проповідувати 
Євангелію всім народам: Даруй нам, котрих 
покликав єси до твоєї Церкви, волю на 
готовість новинуватнея Слову твойому і 
сповни нас горячим бажанням проголо
сити й показати світові дороги твої на 
землі, твою спасаючу силу між усіма на-
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родами. Зжалься над поганами, що не піз
нали іще тебе і на тих богатьох, що бродять 
по світу, як вівці без пастиря. Підійми, 
молимо тебе, щирих і вірних мужів, щоб 
пошукали й познаходили розсипаних і 
загублених твоїх овечок, і за твоєю під
могою привели їх до твоєї отари, щоби й 
ті навіки спаслись; через того ж самого 
Сина твойого, що жиє і царствує з тобою 
і Святим Духом, Єдиного Бога, по віки 
вічні. Амінь. 

Або, ось цю 

БОЖЕ, що з одної крови сотворив єси всіх 
людей, щоб вони проживали на лиці всеї 
землі, і післав єси благословенного Сина 
твого проголосити впокій для близьких і 
далеких: Дай, щоб усі народи шукали та 
знайшли тебе. Приведи їх до твоєї отари 
та прилучи поган до насліддя. твого. Іще 
молимо тебе, доповни число вибраних твоїх 
скоро та прискори царство твоє; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За Місіонарів у нашім краю. 

МИЛОСЕРДНИЙ Боже, що вислав єси 
Апостолів, Благовісників, Пастирів та учи
телів проповідувати Євангелію всім на
родам, і розширити Церкву твою: Наділи 
небесною ласкою твоєю Єпископів і Свя
щеників наших, що праІ\ЮЮТЬ тепер на 
місійних нивах у нашім власнім краю, щоtі 
вони щиро проповідували Слово твоє й 
завідували тайнами твоїми, та щоб увін
чали церкву твою славою на землі; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За Місіонарів у далеких краях. 
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БОЖЕ, що бажаєш, аби всі народи спа
слись і прийшли до пізнання правди: 
Молимо тебе, увінчай успіхами наших 
братів, що трудяться в далеких краях 
(особливо :не тих, за кого наші .молитви 
шлються). Збережи їх від усякого не
щастя на суші й на морі; стань їм розрад
ником у ску ці і в важкій годині; дай їм 
благодать статися вірними свідками твоїми; 
і сновни їх палким закопленням і любовю, 
щоб змогли богатьох навернути до піз
нання правди, вкінці ж обдаруй їх вінцем 
слави; у Христі Ісусі Господі нашім. 
А.иінь. 

За тих, що .мають статися повниАш 
членами церкви. 

БОЖЕ, що наукою Сина твого Ісуса 
Христа приготовив єси учепиків для при
ходу Утішителя Духа: Приготуй, молимо 
тебе, серця й уми слуг твоїх, що тепер при 
полаганню рук прагнуть сповнитися да

рами Святого Духа, хай вони, присту
пивши б.1изше з каяттям і вірою в серцях 
своїх, сповняться силою божес1.кої прияв
ности твоєї; у Христі Ісусі Господі нашім. 
Амінь. 
ВСЕМОГ УТН І й Боже, що без тебе ніщо 

не сильне,~ніщо не святе: У смиренню нашім 
поручаємо тобі тих, що бажають зараз 
перед Церквою твоєю відновити врочисті 
приречення, дані при Хрещенню, і дожи
дають небесної благодати від положення 
рук. Схорони їх від ц1.огосвітних тілесних 
і диявольських спокус і даруй їм благодать 
жертвувати себе в цілости тобі, тілом, 
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душею і д_ухом; у Христі Ісусі Господі на
шім. Амть. 

На пістні тижні, повторяти треба 
щодня, за тих, що мають прийнятrr 
Рукоположення в Священичий Стан. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Отче наш небе
сний, що кровю улюбленого Сина твого ку
пив єси собі Соборну ЦерІ<ву: зглянься на 
неї ласкаво, і під цей час попровадь і поке
руй умами слуг твоїх Єпископів і Пастирів 
отари твоєї так, щоб вони на нікого з людей 
не спішились покладати руІ<, а з вірою і 
розвагою вибрали відповідних людей на 
службу у Цер1ші твоїй. А тим, що прий
муть рукополагання на котре із святих 
завдань, сповни благодаттю і небесним 
благословенням, щоб вони життям своїм і 
навчанням своїм проявляли славу твою і 
вперед вели діло сnасепня всіх людей; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Або, ось цю 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, давче всіх до
брих дарів, що nровидінням твоїм небесним 
установив єси ріжні чини у твоїй Церкві: 
Смиренно молимо тебе, подай благодать 
твою усім, кого покличуть на І<отре-бу дь 
звання в завідуванню Церквою твоєю, і 
так сповни їх правдою науки твоєї і збо
гати чеснотами життя, щоб вони змогли 
вірно служити перед тобою, на славу nре
великому Імени твойому і на добро Церкві 
твоїй святій; у Христі Ісусі Госnоді нашім 
Амінь. 
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За Парохію. 

БОЖЕ Духу Святий, що освячуєш вір
них, освяти цю Парохію приявністю твоєю. 
Благослови тих, що святощами орудують, 
Просвіти уми людей твоїх щораз більше 
й більше сяєвом вічної Євангелії. Приведи 
блукаючі душі до пізнання Бога і Спаса; і 
тих, що йдуть дорогою життя, провадь непо
хитно аж до кінця. Хорим і навіженим 
додай терпеливости й оберни терпіння їх 
на благословення для них. Пильнуй' щоб 
не забули тебе сильні й можні, а дай, щоб 
усі ми приносили овочі добрих діл; Духу 
Благий, тебе нероздільного з Отцем і 
Сином, єдиного Бога хвалмоо і просла
вляємо, на віки вічні. Амінь. 

За Недільні Школи. 

ГОСПОДИ і Спасе наш святий, що при
гортав єси до себе маленьких діточок і 
благословив їх: Будь проводарем у Церкві 
твоїй при навчанню молоді, щоб вона мудро 
провадила діло в наших Недільних Шко
лах і змагалась чесно пасти ягнята твоєї 
отари. Дай пастирям і людям бачити й 
розуміти вагу цього діла, й допоможи нам 
ласкою твоєю сповнити його. Дай нам 
памятати на твою приявність у наших до
мах, щоб діти наші виростали під твоїм 
впливом і доглядом. Учителям нашим да
руй спосібність, а учням нашим охоту на 
вчатися твоєї святої волі. За все це моли
мось до тебе ради Імени твого, Спасе ласка
вий. Тобі ж з Отцем і Святим Духом, єди
ному Богу, покланяємся, і благословимо 
тебе навіки. Амінь. 
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Підчас виборів Єпископа. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, давче всіх до
брих дарів: Смиренно молимо т.еб:, зіш;ш 
благословення твоє на духовншов 1 на ВІр

них людей, що збираються (або тепер зі
брались) на вибори Єпископа; і даруй їм 
духа премудрости й розуміння, щоб вибрали 
архипастиря, що служив би перед тобою 
на славу Імени твойому й добре управляв 
отарою, відданою йому під владу та тру
дився для добра Церкви твоєї святої; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Як треба Пароха. 

БОЖЕ, що знаєш потреби церкви твоєї 
на кожнім місці: Зглянься ласкаво під 
цей час на людей твоїх у цій громаді; і дай 
їм вірного Пастиря, котрий служив би 
перед тобою в ревности й лагідности серця, 
і благословенням твоїм приведи многі душі 
до радощів вічного царства твого; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За Церковні Синоди. Відправляти 
треба два тижні або й довше перед 
кожним Синодальни.м Собором, а та
кож підчас нарад. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
Духом твоїм Святим проводив єси Собором 
Святих Апостолів і обіцяв через Сина твого 
Ісуса Христа пробувати з Церквою твоєю 
до кінця світа: Благаємо тебе, будь прияв
ним на Головнім Синоді (або на Провін
ціовальнім Синоді, або на Окружнім Си
ноді), що тепер зібрався, (або що має зі
братися небаром) в 1.'\\Я твоє. Збережи їх 
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від усю<ої ошибки, гордощів та уnеред
жень; і з великої твоєї милости заволодій 
і керуй ними і освяти їх в нарадах Духом 
твоїм святим, щоби з благословення твого 
ревно проnовідували Євангелію Христову 
та nовинувались владі твоєї Церкви святої, 
щоб царство Госnода і Спаса нашого Ісуса 
Христа росло й поширялося. Даруй це, мо
лимо тебе, задля заслуг і посередництва 
того ж Ісуса Христа Госвода нашого. Амінь. 

Молитва за Парлямент Злученого Ко
ролівства, за Домініяльні Парляменти 
та за Провінціанальні Законодавства; 
читається підчас засідань. 

ВСЕЛАСКАВИЙ Боже, смиренно мо
лимо тебе як за цілу Імnерію, таІ< зокрема 
за Високу Палату Парляменту (за Парля
мент цеї До~Іінії, та Законодавство цеї 
Провінції), що зібрався nід цей час nри 
богобоязливім і ласкавім Королі нашім: 
Щоб уnодобалось тобі І<ерувати ними та 
сnомагати їх у всіх нарадах на звеличання 
твоєї слива, для добра Церкви твоєї, для 
безпеки, чести й доброго поведения нашого 
Володаря і його Державам; щоб за їх ста
ранням усі сnрави укладались і усталились 
на найліnших і найnевніших основах, щоби 
вnокій і щастя, правда й сnраведливість, 
богобоязливість і nобожність процвітали 
між нами з роду в рід. Цього і всього ин
шого, чого їм треба, і для нас, і для цілої 
Церкви твоєї, смиренно просимо Іменем і 
Посередництвом Ісуса Христа, Преблаго
слове ного Госnода і Спаса нашого. 
Амінь. 
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Підчас парляментарних та шсшuх 
виборів. 

ВСЕМОГ УТН І й Боже, керни це пре
мудрости: Смиренно молимо тебе, провадь і 
!(еруй умом кожного з тих, кого нокликаво 
тепер як виборців до вибору відповідних лю
дей на службу в Дай, щоби вони, сповнюючи 
свої обовадки, працювали для збіш,шення 
твоєї слави і для добра цеї Домінії (або 
Провінції або Области). Цього ж ми про
симо ради Господа і Спаса нашого Ісуса 
Христа. Амінь. 

За робітників і хлібодавців. 

БОЖЕ, що провидінням твоїм призначив 
єси кожній людині її роботу: Смиренно 
молимо тебе, відверни всяке непорозуміння 
і всяку борню між тими, що трудяться в 
лромис.1і, й тими, що наймають робітників; 
визволь їх від усякої захланности та жа
доби; а дай їм бажання справедливости й 
рівності спільно працювати в братній лю
бови та згоді для твоєї слави, собі на добро, 
та для розвою цеї Домінії; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

За дощ. 

БОЖЕ, Отче небесний, що устами Сина 
твого Ісуса Христа обіцяв єси всім тим, що 
шукають царства твого і правди його, по
дати все, чого треба ї.\1 для тілесного про
житку: Молимо тебе, з ішли нам від цей 
час потреби нашої лагідний дощ і небесні 
роси, щоб діждатись нам урожаїв земних, 
нам на пожиток, а тобі на славу; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 
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За погоду. 

ВСЕМОГ УТН І й Боже, Отче наш небе
сний, давче всього добра, що милуєш усіх нас 
грішників, не зважаючи на заслуги наші: 
Благаємо тебе, зглянься на нас і змилуйся 
та дай нам погоду пді цей час, щоб ми впору 
зібрали врожаї землі, та зрозумівши мило
сердя твоє до нас, поправили жиtтя наше 

на славу Імени твойому; у Христі Ісусі. 
Господі нашім. Амінь. 

За врожаї. 

Відправляється на протязі трьох днів 
перед Вознесенням, і ще деколи. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що сотворив єси 
землю для людини, а людину для слави 

твоєї: Вислухай ласкаво благання людей 
твоїх, і спогадай обітниці твої; щоб і земля 
змогла прибільшити врожаїв і насіння 
слова твого змогло принести великий вро
жай на славу Імени твойому святому; у 
Христі Ісусі Господі нашім. АміІІь. 

Три дні перед Вознесенням. 

ВСЕМОГУТНІЙ та ласкавий Боже, від 
тебе походять усі добрі і звершені дари: 
Молимо тебе, благослови працю людей 
твоїх, і дай, щоб земля видала гойні врожаї 
у свій час, а ми змогли віддати тобі щирі 
дякування за них; через Ісуса Христа 
Госпо11а нашого, котрий жиє і царствує 
з тобою і Святим Духом по віки вічні. 
Амінь. 

За благословення рибалок. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, що сотворив 
єси море і все, що порушається в ньому: 
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молимо тебе, благослови жнива на водах, 
[ЦОб вони видали обильний збір у свій 
час; збережи рибалок від усякого не
[Цастя, щоб вони змогли від серця визна
вати тебе, ще єси Господом моря й суші; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Підчас неврожаю й голоду. 

БОЖЕ, Отче небесний, що зсилаєш дощі 
на землю і примножуєш врожаї: Благаємо 
тебе, зглянься на нужду твого народу; 
примножи врожаї землі благословенням 
твоїм небесним; і дай, щоб теперішня не
достача й голод, що ми на них поправді 
заслужили, за твоєю добротою й помилу
ванням, обернулися в достаток; задля лю
бови Ісуса Христа, Господа нашого, ко
трому з тобою і Святим Духом нехай буде 
честь і слава тепер і на віки вічні. Амінь. 

Підчас пошести й помору. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Господи життя 
й смерти, змилуйся над нами, негідними 
грішниками тепер, коли навістнла нас по
шесть (і помір). Благаємо тебе, відверни 
від нас цю страшну заразу. Навчи нас так 
розуміти й підлягати законам твоїм, щоб 
під твоїм благим провидінням проживали 
ми в здоровлю та щастю ціле наше життя. 
Пробуди милосердя в нас, щоб ми щиро 
помагали страждаючим, а над усе ж, пере

міни це нещастя на добро людям твоїм і 
на славу святому Імени твойому; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 
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За Шпиталі. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Блаженний Син 
твій Ісус Христос ходив по світі і робив 
добро, сціляючи всякі недуги людські: 
Молимо тебе, продовжуй те милосердне діло 
по наших шпиталях; потішай і сціляй 
страЖдучих; обдаруй премудрістю і зруч
ностю лікарів та операторів, а сестрам ПQ
мічницям пильність та терпеливість; він
чай успіхами Ух труди, Господи, і наділи 
благословенням твоїм усіх, хто спомагає 
І піддержує шпиталі; у Христі Ісусі Гос
поді нашім. Амінь. 

За виздоровлення хорої людини. 

ВСЕМОГУТНІЙ і безсмертний Боже, 
давче життя і здоровля: Благаємо тебе, 
вислухай молитви наші за слугу твого(ю) 
Н., що іх за нього (неі) до тебе шлемо. Бла
гослови його (іі) і тих, що nіІшуються коло 
нього (неі) і даруй йому (ій) цілющі дари, 
щоб прийти йому (Ій) назад до здоровля 
на тілі й на умі, як це твоя воля. Нехай 
він (вона) принесе тобі подяку у Церкві 
тво ій; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За подорожних. 

БОЖЕ, Отче наш небесний, всемогутній 
і всюдиприявний: Молимо тебе, збережи 
кожного, хто подорожує на суші й на 
водах; (зосібна ж тих, за кого молитви 
наші шлються до тебе); заступи їх ласкою 
твоєю, заопікуйся ними і борони їх від 
усякоУ небезпеки, і дай ім щасливо прийти 
до бажаного місця; у Христі Ісусі Господі 
нашім. Амінь. 

Або, ось цю 
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ПРЕДВІЧНИЙ Господи Боже, що сам 
nростираєш небеса, й володієш ревучим 
морем; що обгородив єси води сушею, аж 
доки не перейдуть дні та ночі: Зволь прий
няти під твою Всемогутню опіку нас люддй, 
слуг твоїх, і цей корабель, що на нім пли
вемо. Визволь нас від морських небезпек 
(і від люто~ти ворога), дай нам. щасливо 
вернутись, 1 радуватися на сушІ овочами 
трудів наших, і на спогад ласок твоїх 
дякувати тобі, хвалити і славити Імя твоє 
святе; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За Королівські війська на морі, на суші 
і в повітрі. 

ГОСПОДИ Сил небесних, молимо тебе, 
простягни Всемогутнє рамя твоє поняд, 
війська Короля нашого, зміцни й захноги 
іх від усякої небезпеки на морі, на суші і 
в повітрі; заслони його підчас боїв, а в 
часі супокою, борони іх від усякого лиха; 
наділи іх по-всяк-часно вірністю і бадьо
рістю; і даруй, щоб вони змогли служити 
у всякому ділі так, неначеб виділи тебе, 
що єси невидимий; у Христі Ісусі Господі 
нашім. Амінь. 

Підчас війни. 

ПРЕСИЛЬНИЙ і величний Господи 
Боже, Господи Сил небесних, що всім воло
дієш і кермуєш: Ти сидиш на престолі й 
поправді судиш, тимто удаємось до твоєї 
Божеськоі Величі у цій нашій потребі, щоб 
ти взяв нашу справу в своі руки і розсудив 
нас з нашими ворогами. Підійми силу твою, 
Господи, і стань нам до помочі; бо поміч 
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твоя не задля дужих, а спасти можеш та'' 

великим військом, ЯІ< і малим. Не допусти, 
щоб гріхи наші кликали до неба о пімсту 
на нас; а вислухай нас, твоїх убогих слуг, 
що благають помилування і кличуть ря
тунку, і стань нам защитником підчас во
рожих нападів. Покажи, то щи єси Могутні 
рожих нападів. Покажи, що ти єси Мо
гутнім Володарем і Спасом нашим; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Або, ось цю 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Царю над усіма 
царями, і Всеволодарю, що перед твоєю 
силою не може встояти ніяка твар, тільки 
ти маєш власть карати грішників, і милу
вати їх, коли справді каються: Смиренно 
молимо тебе, спаси й визволь нас із рук 
ворогів наших; принизи гордість їх, при
тули іх лютість, розвій іх заміри; щоб ми 
під твоєю опікою, назавжди позбулися 
всякої напасти та хвалили тебе, що єси 
одиноІ<Им давцем кожної перемоги; задля 
заслуг єдиного Сина твойого Ісуса Христа 
Господа нашого. Амінь. 

Молитва за всіх. 

ЗГАД АЙ, Господи, за людей твоїх, що 
схилили голови перед тобою, і за тих, що 
нема їх тут задля старости літ, слабости • 
або каліцтва. Дбай за немовляток, провадь 
молодь, піддержуй стариків, додай відваги 
слабодухам, позбирай розсіяних, і приведи 
заблуджених овечок до твоєї отари. По
:Іорожуй з путниками, борони вдовиць, 
заступися за сирітками, увільни понево-
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лених і вилічи хорих. Будь порятую<ом 
для кожного, хто в журбі, нужді або в не
щастью. Спогадай за тих, що люблять нас 
і за тих, що ненавидять нас, і за тих, що 
бажають, аби ми негідні молилися за них. 
1 за тих, про кого ми забули, ти Господи, 
згадай. Ти бо єси Поміч для безрадних. 
Спас для пропащих, Захист для подорож
них і Лікар для хорих. Ти, що знаєш по
треби кожної людини, а вчув єси молитву 
:її, дай кожному з них із твоєї милосердної 
доброти й вічної твоєї любови; у Христі 
Ісусі Господі нашім. ААtінь. 

Цю молитву можна зговорити при
кінці котрої-небудь з попередніх мо
литов. 

БОЖЕ, що з природи і якости своєї мило
сердний і вибачний єси: Прийми наші 
скромні молитви, і, хочай ми опутані й за
ковані ланцюгами гріхів наших, зжалься 
над нами і, з великої милости пюєї, виз
воль нас; задля вшановання Ісуса Христа, 
Посередника й Заступника нашого. Амінь. 

На поминальних богослуженнях, і ще 
деколи. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що зтобою про
живають духи тих, що розсталися з цим сві
том у Господі, і в котрому душі віруючих, що 
увільнились від тягару тіла, пробувають 
в радости і щастю: Хвалимо тебе й вели
чаєм Імя твоє святе за всіх твоїх слуг, що 
в вірі і боязни твоїй покінчили свою путь; 
і молимо тебе смиренно, щоби в день за-
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гального воскресення ми, і всі ті, котрі 
зодягнені в предивне тіло Сина твого, 
поставлені були по правиці його, і вчули 
той прерадісний голос його: Прийдіть бла
гословенні Отця мого, осягніть царство, 
приготоване вам від основання світу. 
Даруй це, милосердний Отче, ради Ісуса 
Христа, одинокого Посередника і Заступ
ника нашого. Амінь. 

Молитва за поміч перебути смуток. 

ОТЧЕ небесний, поможи нам покладатись 
на твою опіку над улЮбленими нашими. 
Коли смуток затемнює життя наше, поможи 
нам підняти зір наш до тебе, й пригадати 
собі хмару свідків, що нас окружають. 
І даруй нам, проживаючим на землі, завжди 
радуватись перед тобою, і з ними пробувати 
у відпочинку та впокою, що їх дає прияв
ність твоя; у Христі Ісусі Господі нашім. 
Амінь. 

За дощ. 

БОЖЕ Отче наш небесний, що з ласка
вого провидіння твого посилаєш на землю 
раньші й пізніші дощі, щоб вона видавала 
врожаі людям на пожиток. Посилаємо тобі 
скромні дякування, за те, що вподобав єси, 
у великій потребі нашій, післати веселий 
дощик на врожаї твої і відевіжити іх після 
посухи, на превелику радість для нас, не
вірних слуг тво іх, а на славу Імени твойому 
святому; у Христі Ісусі Господі нашім. 
Амінь. 
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За погоду. 

ГОСПОДИ Боже, що з милосердя твого 
зняв єси журбу та дав розраду душам на
шим оцею благословенною зміною погоди. 
Віддаємо тобі сердечні дякування за цю 
доброту твою до нас, благаючи тебе за бла
годать, щоб дав нам спожити ці плоди 
землі й користуватись всіма иншими да
рами твоїми на честь і славу Імен твойому; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За достаток. 

ВСЕМИЛОСЕРДНИЙ Отче, що з пре
великої доброти твоєї вислухав єси щирі 
молепня Церкви твоєї і перемінив єси доте
перішню дорожнечу й недостачу у дешівню 
та достаток: Віддаємо тобі щирі дякування 
за це богацтво; й молимо тебе, не уйми від 
нас і на далі любови та ласки твоєї, наділи 
наш край щораз більшими врожаями тобі 
на славу, а нам на пожиток; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

За щасливий поворот з моря. 

ПРЕДВІЧНИЙ Отче, що проявляєш пре
дивну міць твою і ласку до тих, що кора
блями плавають по морі: Віддаємо тобі 
скромні дякування за те, що вподобав єси 
зберегти цього слугу твого від погибелі на 
глибинах морських, і тепер він бажае при
нести тобі жертву хвалення у Церкві твоїй 
святій. Даруй, щоб він памятав про твоє все
ласкаве провидіння над ним, і проявля.в 
дяку свою живим упованням на тебе, і по
слухом законові твойому; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 
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За перемогу. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, царствуючиіі 
Володарю всього світа, що в руці твоїй міць 
і сила, перед котрою ніщо не може одержа
тися: Благословимо й величаємо преславнс 
Імя твоє за цю щасливу перемогу, і всю сла
ву за неї приписуємо тобі, що єси єдиним 
Переможцем. І молимо тебе, поможи нам 
перемінити цю велику благодать тобі на 
славу, для поширення Євангелії твоєї, на 
честь Володареві нашому і, скільки це нам 
можливе, на добро всьому людству. Іще 
молимо тебе, дай нам так відчути цю велику 
благодать, щоб ми завзялись проявляти 
дійсну вдяку тобі, ходячи перед тобою в 
смиренности, святости й послухові всі дні 
життя нашого; у Христі Ісусі Господі на
шім; котрому з тобою і Св~тим Духом, як 
за всі благодати так зокрема за цю Пере
могу й Визволення, нехай буде вся честь 
і слава, на віки вічні. Амінь. 

За мир і визвіл від ворогів наших. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що єси сильною 
твердинею й обороною для слуг твоїх перед 
нападом ворогів їхніх: Підносимо тобі 
хвалу й дякування за увільнення нас від 
тих великих і неминучих небезпек, що нас 
о кружали: Знаємо, що тільки задля твоєї 
добр.оти не віддав єси нас Ї.\\ на поталу; 
благаючи тебе й надальше продовжати 
такеж милосердя до нас, щоби весь світ 
пізнав, що ти наш Спас і Сво бо дар могутній; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За привернення публичного Супокою 
вдома. 
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в ІІ{ОВІЧНИЙ Боже, Отче наш небесниіі, 
що тільки ти один приводиш людей до одної 
думки вдома: Благословимо Імя твоє святе 
за те, що вподобав єси заспокоїти немилі 
ворохобні, що недавно повстали були межи 
нами; благаючи тебе, щоб усім нам дав бла
годать відтепер ходнти в послухові запо
відям твоїм святим; і проводити супокійне 
та мирне життя, у всій побожности й чес
ноті) і могти посилати тобі жертву хва
лення й подяки за оці благодати твої для 
нас; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За визволення від пошесті, або uншої 
звичайної слабостu. 

ГОСПОДИ Боже, що покарав єси нас 
за гріхи наші й побив нас за провини наші 
оттою недавною, тяжкою та страшною за

разою; однак, підчас суду, змилосердився 
й визволив єси нас від смертної пащі: Від
даємо батьківській доброті твоІй самих 
себе, душі й тіла наші, котрі визволив єси, 
щоб стали живою жертвою перед тобою, 
завжди вихваляючи й величаючи мило
сердя твоє посеред Церкви твоєї; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Або, ось цю 

Смиренно признає.VІо перед тобою, все
милосердний Отче, що всі кари, якими 
грозить нам закон твій, справедливо мали 
впасти на нас за премногі правини наші та 
за зака'v!енілість серця: Однак, видя чи, що 
нподобалось тобі зглянутись ласкаво на 
нашу нищоту та вислухати негідні бла
гання наші, ти відвернув від нас заразливу 
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слабість, котра до недавна убивала нас, 
і nривернув назад радість і здоровля no 
хатах наших: Тобі Божественному Маєста
тові nриносимо в жертву хвалу і nодяку, 
викликуючи й величаючи nреславне Імя 
твоє за це сnасения і nровидіння твоє над 
нами; у Христі Ісусі Госnоді нашім. Амінь. 

ПРОХАЛЬНА МОЛИТВА. 

Перед Проповідями, Відчитами й Тол
кованнями Слова Божого, Проповід
ники і Священики можуть попросити 
людей, щоб усі разом з ними відмовили 
оцю або подібну цій молитву, так довчу, 
як уважають за відповідне: 

ПОМОЛІМСЯ за Святу Соборну Хри
стову Церкву; це єсть за всіх Христі ян, 
розкинених no всьому світу; особливо ж за 
ту частину, до котрої ми nриналежні. Іще 
молимея особливше за нашого Володаря 
Пана Юрія, Злученого Королівства Великої 
Британії та Ірляндії, і Бритійських Доміній 
за Морями, - Короля, защитника Віри; 
верховного начальника над усіма маєт
ностями в тих Домініях; також за ласкаву 
Королеву нашу Марію, Князя Валіі і всю 
Королівську Рідню. Помолімен за До
морядників Слова і Тайн Христових, як 
рівнож за Архиєnискоnів та Єnискоnів 
(особливо ж за Н., Єnискоnа цеї Дієцезії) 
і за инших nастирів і вчителів. Помолімен 
за Головного rубернатора цеі ДомІніі, 
Поручника- rубернатора, Законодати і Ради 
в Імnеріі (особливо ж за Парлямент цеї 
Домінії та за Законодатну Раду цеі Про-
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вінції), при нашому богобоязливому й ве
личному Колі теnер зібраних, і за всіх, 
що nоставлені старшувати над нами; щоб 
усі вони у ріжному свойому званню змогли 
сnраведливо й вірно служити на славу 
Богові, і на збудовання та добре-завіду
вання народам його; завжди nамятаючи на 
точний і вірний nерелік, що мусять колись 
здати nеред Христовим nрестолом сnра
ведливости. Рівно ж nомолімся за кожну 
окружну владу, особливо ж за тих, що 
врядують у цьому місті (або місточку, 
або окрузі). Та щоб ніколи не забракло 
достаточного числа відnовідних людей, 
котрі могли б і вміли служити Богові в 
Церкві і в Державі, nризиваймо благосло
вення його на всі наші школи, університети 
і семипарії реліrійних і вжиточних наук 
(особливо ж на ... ), щоб на тому і на кож
ному иншому місці, nризначеному на хвалу 
Божу, завжди nроцвітала nравдива бого
боязливість, та здорова наука. Вкінці ж 
nомолімся за всей нарід цеї Домінії, щоб 
він зміг nроживати в nравдивій вірі і в 
боязні Божій, в скромному nослухові 
Королеві та в братній любови одно до дру
гого; іще молимея за всіх, що nодорожують 
на суші й на морі; за всіх невільників і 
nл інників; за всіх, що в слабостях та 
смутку; за всіх, що nовnадали у тяжІ<Ий 
гріх; за всіх, що задля сnокуси, незнання, 
безрадности, гризоти, клоnоту, страху, або 
задля близькоі смерти конечне nотребують 
нашоі молитви. 

Вкінці ж, віддаймо всевишньому Госnо
деві nоклін і щирі дякування за всіх тих, 
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~о в вірі Христовій ві~ійшли із цього світа; 
1 за предивну ласку и чесноти, проявлені 
через святих, що були вибраними прово
дами благодати його та світочами на світі 
підчас богатьох родів; Іще молімо Бога, 
щоб ми могли мати ласку провадити життя 
наше після їхнього доброго приміру, щоб, 
по скінченню цього життя, і ми стались 
сnільниками з ними в преславному воскре
сенню до життя вічного. Оці молитви і 
хвалу смиренно приносімо перед престіл 
Небес словами, котрих навчились ми від 
самого Христа, промовляючи: 
ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя

титься Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється воля твоя на землі, як і на 
небі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, 
і даруй нам nровини наші, як і ми даруемо 
тим, що провиняються проти нас;. і не 
впровадь нас у спокусу, а визволь нас від 
лукавого. Бо твоє єсть царство, і сила, і 
слава на віки вічні. Амінь. 

76 





МОЛЕБНІt 
АПОСТОЛИ І ЄВАНГЕЛІУ 
для: вживання: підчас цілого 

року. 

3авва:нстс, що Молебень, призначений 
на що-неділю, або на котре-будь свято, 
колzl відправляється Всеночне, треба 
відчитати днем бор ше на Вечірні. 
Завва:нсте тако:ж, що Молебень, Аnо
стол і Євангелія, призначені на неділю, 
nовторяються щодня через слідуючий 
тиждень, хіба, що в цій книщ:qі инак
ше приписано. 

ПЕРША НЕДІЛЯ ПЕРЕД ПРИХОДОМ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, дай нам благо
дать, щоб ми змогли відкинути діла темря
ви, а вдягнули зброю світла, тепер підчас 
вмирущого цього життя (в якому Син твій 
Ісус Христос прийшов відвідати нас в вели
кому пониженню); шоби в останній день, 
як він знов прийде у великій Славі своїй 
судити живих і мертвих, змогли ми встати 
до вічного життя; в тому, котрий жиє і 
царствує з тобою і Святим Духом тепер і 
завжди. Амінь. 

17 



Молебні, апостоли і євангелії 

Цей Молебень треба повторяти щодня 
після других Молебнів nідчас Приходу 
аж до Свят-Вечера. 

АПОСТОЛ. Ри.мл. IJ, 8. 
Н /КОМ У в нічім не задовжуйтесь, тільки 

любовю один одному; хто бо любить дру
гого, закон сповнив. Бо це: Не роби пере
любу, Не вбий, Не вкради, Не свідчи криво, 
Не лакімся; і коли є яка ин ша заповідь, у 
цьому слові міститься, іменна; Люби 
ближнього твого, як себе самого. Любов 
ближньому зла не робить; тим любов -
сповнення закону. Так чиніть, знаючи 
пору, що вже час нам зі сну пробудитися: 
тепер бо ближче нас спасения, ніж тоді, ЯІ< 
ми увірували. Ніч минула, а день при
близився; відложімаж діла темряви, а 
одягнімось у зброю світла. Яко в день, 
нумо чесно ходити, не в бучі та піянстві, не 
в любодіянні та роспусті, не в сварні та 
зависти. А одягніться Господом нашим 
Ісусом Христом, і не догоджуйте тілові в 
похоті. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 2І, І. 

А ЯК зближились до Єрусалиму, і при
йшли в Витфаrію, до гори Оливної, післав 
тоді Ісус двох учеників, кажучи ім: Ідіть у 
село, що перед вами, і зараз знайдете осли
цю, привязану, й осля з нею: відвязавши, 
приведіть мені. І коли вам хто казатиме 
що, скажіть: Господеві треба їх; зараз же 
відпустить іх. Це ж усе сталось, щоб 
справдилось те, що промовив пророк, ro-
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8орячи: Скажіть дочці Сионській; Ось Цар 
твій іде до тебе, тихий, сидячи на ослі й на 
осляті, жеребці ослиці. Пійшовши ж, уче-
11ики вчинили, як звелів їм Ісус, і привели 
ослицю і осля, і положили на них одежу 
свою, та й посадили його верх неї. Пре
багато ж народу простилали одежу свою 

11 о дорозі; инші ж різали віття з дерева і 
встилали дорогу. Народ же, що йшов по
nереду й позаду, покликував, говорячи; 
осанна Сину Давиловому; благословен, ЩО 
nриходить в Імя Господнє; Осанна на висо
кости. А як увійшов він у Єрусалим, під
нявся увесь город, говорячи; Хто це такий? 
Народ же сказав; Це Ісус, Пророк із Наза
рета Галилейського. І прийшов Ісус у· 
церкву Божу і повиганяв усіх, що прода
вали та торгували в церкві, і поперевертав 
.столи в міняльників, і ослони в тих, що 
nродавали голуби; і сказав до них; Писано, 
Дім мій, домом модитви зватиметься; ви ж 
його зробили вертепом розбійників. 

ДРУГА НЕДІЛЯ В ПРИХОДІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ПРЕБЛАГИЙ Господи, що був єси при
чиною написання всіх Святих Писане нам 
на науку: Дай, щоб ми так прислухувались 
Ім, читали, розбирали, навчались і серцем 
нашим втягали їх, щоб через витрівалість і 
розраду Слова твого святого, змогли по
няти і завжди .\tіцно держатись благосло
венної надії на вічне життя, котре дав єси 
нам у Спасі нашім Ісусі Христі. Амінь. 
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АПОСТОЛ. Римл. І5, 4· 

Сl{/ЛЬl{И бо перше написано, нам на нау
ку написано, щоб через терпіння та утішення 
з Писання мали надію. Бог же терпіння та 
утішення нехай дасть вам однаково думати 
між собою по Христу Ісусові: щоб ви одно
душно, одними устами славили Бога й Отця 
Господа нашого Ісуса Христа. Тим же 
приймайте один одного, ЯІ<О ж і Христос 
прийняв вас у славу Божу. Тепер же го
ворю, що Ісус Христос стався слугою обрі
зання, ради істини Божої, щоб ствердити 
обітавання отців; і щоб погане змогли про
славляти Бога за його милость; яко ж пи
сано: За це визнаватиму тебе між поганами 
й Імені твойму співатиму. І знов говорить: 
Звеселіться, погане, з людьми його. І знов 
сказав: Хваліть Господа, всі погане, і 
вихваляйте його, всі люде. І знов Ісаїя 
говорить; Буде корінь Єссеїв, Той, що 
встане, владикувати над поганами; на 

нього погане вповатимуть. Бог же нпо
вання нехай сповнить вас усякими радо
щами і впокоєм у вірі, щоб ви збогатились 
упованням, силою Святого Духа. 

ЕВАНГЕЛІЯ. Св. Луки гr, 25. 

І БУ ДУТЬ ознаки на сонці, й місяці, й 
зорях; а на землі переполох народів у за
колоті, як зареве море та фил і; і омерт
віють люде від страху та дожидання того, 
що прийде на вселенну; сили бо небесні за
хитаються. І тоді побачать Сина чоловічого, 
йдучого на хмарі з силою і славою великою. 
Як же зачне це діятись, випростуйтесь і 
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nіднімайте голови ваші; бо наближилось 
викуплення ваше. І сказав приповість їм: 
rланьте на смоківницю і всякі ;~ер ева; коли 
nовачите, як розпукаються вже, самі розу
мієте, що вже близько літо. Так і ви, t<оли 
nобачите, як це станеться, знайте, що близь
ко царство Боже. Поправді кажу nам: Ще 
не nерейде рід цей, доки все станеться: 
Небо й земля перейде, слова ж мої не пере
йдуть. 

ТРЕТЯ НЕДІЛЯ В ПРИХОДІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОС ПО ДИ Ісусе Христе, що перед першим 
твоїм приходом вислав єси посла твого, щоб 
він nриготовив путь nеред тобою: Дай, 
ЩОбИ СЛУГИ Й ДО.'ІЮрЯДНИІ<И тайн ТВОЇХ З.\10-
ГЛИ таксамо вирівняти й приготовити путь 
тобі, навертаючи серця неслухняних до 
nремудрости й справедливости, щоб за 
другим приходом твоїм знайшов єси нас 
nриготованим народом nеред лицем твоїм, 
бо ти жиєш і царствуєш з Отцем і Святим 
Духом, зажди один Бог, по віки вічні. 
Амінь. 

АПОСТОЛ. І. Коринт. 4, І. 
ТАК нас нехай вважає чоловік, яко слуг 

Христових, і доморядників тайн Божих. 
Ще ж до того від доморядників вимагають, 
щоб кожного знайдено вірним. Та це в 
мене найменша річ, щоб мене судили ви або 
людський суд: ні, я й сам себе не суджу. Бо 
нічого на себе не знаю, та цим я не оправ
дуюсь; суддя ж мій Бог. Тим же ні про що 
nерше часу не судіть, доки прийде Господь, 
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J<отрий висвітить сховане в те,,1ряві і ВІНІ
вить думІ<и сердець; а тоді похвала буде 
кожному від Бога. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. и, :!. 

ПОЧУВШИ ж йоан у те:11ющі про діла 
Христові, післав двох учеників своїх, ска
зати йому: Чи ти той, що мав прийти, чн 
иншого ждати нам? Відповів Ісус, кажучи 
їм: !йдіть та сповістіть йоана про все, що 
чули й бачили: сліпі видять, і І<риві хо
дять, прокажені очищаються, і глухі чують, 
мертві встають, і вбогим проповідується 
благовіста. І щасливий, хто не поблаз
ниться мною. Якже вони відходили, почав 
Ісус говорити людям про й о ана: Чого ви 
ходили в пустиню дивитись? на тростину, 
що вітер І<олише? Або чого виходили ви 
дивитись? на чоловіка одягненого в мягку 
одежу? ось ті, що носять мягку одежу, вони 
в царських домах. Або чого виходили ви 
дивитись? на пророка? тю< говорю вам, і 
більше пророка. Це ж бо той, про кого 
писано, Ось посилаю ангела мого перед 
;шцем твоїм, що приготовить доро1·у твою 

перед тобою. 

ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ В ПРИХОДІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

nІднІм И, Господи, .\\іць твою (мо,1ИМО 
тебе), і прийди між пас, і велию>ю силою 
твоєю заступи нас; ми бо в боляках від 
гріхів і немочів наших зне.'<Іоглись і охляли 
во бігу до нашої мети; твоя ж пребагата 
ласка й милосердя твоє змогли б нам скоро 
помогти і визво,1ити нас; Ти бо з Отцем і 
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Святим Духом жиєш і царствуєш, один Бог, 
по віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. Филип. 4, .f· 
РАДУЙТЕСЯ завжди в Господі, знов 

кажу, радуйтеся. Тихість вашу нехай 
знають усі люде. Господь близько. Не 
журіться нічим; а у всьому молитвою і 
благанням з подякою нехай обяв.1яються 
прохання ваші перед Богом. І мир Божий, 
що вище всякого розуму, нехай хоронить 
серця ваші й уми ваші в Христі Ісусі. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоанна І, 19. 
ЦЕ свідчення йоанове, як післали Жиди 

з Єрусалиму священиків та левитів, щоб 
спитали його: Хто єси ти? І визнав і не 
відперся; а визнав: Що я не Христос. І 
питали його, Що ж? Ілия єси ти? І він 
сказав, Ні. Пророк єси ти?? І вію<азав, Ні. 
Тоді казали йо.му, Хто ж єси? Щоб нам 
відповідь дати тим, що післали нас. Що 
кажеш про себе? Сказав. Я голос покли
куючого в пустині, Випростуйте дорогу 
Господню, як говорив Ісаїя пророк. А 
послані були з фарисеїв. І пита.1и вони 
його, й казали йому, Чого ж хрестиш, коли 
ти не Христос, ні Ілия, ні пророк? Відказав 
їм й оан, кажучи, Я хрещу вас водою: 
серед вас же стоїть той, котрого ви не 
знаєте: це той, що приходить за мною, а 
поперед мене був, І<отрому я недостоїн 
розвязати ремення обувя його. Це в Вита
варі сталося, за йорданом, де йоан хре
стив. 
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НАРОДИНИ ГОСПОДА 
НАШОГО, АБО ДЕНЬ РІЗДВА 
ХРИСТОВОГО, ЗВИЧАЙНО 

ЗВАНЕ 

РІЗДВО*). 

На Утрені, замісць Псальми, ПРИЙ
ДІТЬ ЗАСПІВАЙМО і m. д., треба 
відспівати або npo~10вu оці Вірші. 

ОСЬ дівиця завагоні є та й породить сина: 
дадуть імя йому ЕммануІл. Ісаїя 7, І4· 
Народилось нам дитя: син даний нам. 

Ісаlя 9, 6. 
У цьому явилась любов Божа до нас, що 

Бог Сина свого однорідного у світ післав, 
щоб ми жили через нього. І. Посл. йоана 
4, 9· 

Благословен Бог і Отець Господа нашого 
Ісуса Христа, що благословив нас усяки,\1 
благословенням духовним на небесах у 
Христі. Єфесян. І, з. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
ВІДПОВІДЬ. Як було споконвіку, і 

тепер, і завжди буде: на віки вічні. Амінь. 

*) 26. грудня. 
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МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, що дав єси нам 
однорідного свого Сина, щоби взяв на себе 
природу нашу, і якби, ось теnер, народився 
від чистої Діви: Дай, щоб і ми nісля від
родження стались з ласки твоєї дітьми
приймака\\И твоїми, і змогли щодня віднов
лятися Духом твоїм Святим; у тому ж 
самому Ісусі Христі Госnоді нашім, що жиє 
й царствує з тобою і тим же Духом, один 
Бог по вічні віки. Амінь. 

АПОСТОЛ. Жид. І, І. 

ПОЧАСТУ і всяково промовляючи здав
на Бог до батьків через пророків, в останні 
ці дні промовляв до нас через Сина, котрого 
настановив наслідником усього, котрим і 
віки сотворив; Цей, будучи сяєвом слави і 
образом особи його, і двигаючи все словом 
сили своєї, зробивши собою очищення грі
хів наших, осівсь по правиці величчя на 
високости; скільки лучший будучи від 
ангелів, скільки славніше над їх наслідував 
імя. Кому ж бо сказав коли з ангелів, Син 
мій єси ти, Я сьогодні родив тебе? І знов. 
Я буду йому Отцем, а вім буде мені Сином? 
І знов, коли уводить у світ перворідня, го
ворить, І нехай поклоняться йому всі ангели 
Божі. І про ангелів говорить, Хто творить 
духи ангелами своїми, а полумя огняне 

слугами своїми. Про Сина ж говорить, 
Престіл твій, Боже, по вік вічний, булава 
сnраведливости єсть булавою царювання 
твого: Полюбив єси правду, і зненавидів 
беззаконня; тим то Бог, твій Бог, помазав 
тебе оливою радости більш сnільників 
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твоїх. Тп ж, Господи, споконвіку :~емлю 
оснував єси; і небеса це діло f!YK твоїх: 
вошІ нропадуп., а тн вробуваєш; вони всі 
збліднуть, як стара одежина; і як одежу 
скотиш їх, і переміняться вови; А ти той ).!'~ 
самий і лїта твої не СІ{інчаться. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана І, 1. 

СПОКОНВІКУ було Слово, і Слово було 
ув Бога, і Слово було Бог. Воно було спо
конвіку ув Бога. Все ним сталося; і бе:з 
ш.ого не сталося ніщо, Що сталося. У йому 
життя було, і життя було світлом людЯ.\І. 
І світло у темряві світить, і темрява його 
не обняла. Був чоловік післаний від Бога, 
імя йому йоан. Цей прийшов на свідку
вання, щоб свідкувати про світло, щоб усі 
вірували через нього. Не був він світло, а 
післаний був, щоби свідкувати про світло. 
Було це правдиве світло, котре просвічує 
кожну людину, що приходить на світ. На 
світі був, і світ ним настав, і світ його не 
пізнав. У своє прийшов, і свої не прийняли 
його. Котрі ж прийняли його, дав їм власп, 
дітьми Божими статися, що вірують в Імя 
його: що не від крови, ні від хотіння тілес
сного, ні від хотіння чоловічого, а від Бога 
родилися. І Слово тілом сталося, і про
бувало між нами (і ми виді:ш славу його, 
славу, як однорідного від Отця), nовне 
благодата та правди. 

Іще один 

Молебень на Свято Різдва. 

БОЖЕ, що ріІ<-річно позволяєш нам 
радіти з нагоди спогаду Різдва єдиного 
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твого Сина Ісуса Христа: Дай же, щоб, як 
радіючи нриймаєм йаго за нашого Спаса, :1 
таким же упованням могш1 оглядати його, 
коли вдруге прийде яко Су.:~ія; котрий жиє 
і царствує з тобою і Святим Духом тепер і 
завжди. Алtінь. 

ДЕНЬ СВЯТОГО СТЕФАНА*), 

МОЛЕБЕНЬ. 

ДАРУЙ, Господи, щоб у всіх наших 
терпіннях тут на землі за свідкування 
твоєї правди, змогли ми впевності здіймати 
зір наш до неба й вірою оглядати славу, 
І<Отра об явиться нам; а, як сповнимся 
Святим Духо.VІ, навчились ми любити і 
благословити гонитепів наших, як це по
казав нам Псрво-.VІученш< СвяпІй Стефан, 
котрий молився за своїх катів, до тебе, 
Ісусе преблагий, що стоїш праворуч у Бога, 
і заступаєшся за всіх тих, що терплять за 
тебе, одинокого Посередника· й Заступника 
нашого. Амінь. 

Тоді наступає Різдвяний Молебень, 
котрий треба відправляти защораз аJІс 
до Новорічного Вечера. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння 7, 55· 

СТЕФАН ЖЕ, будучи новний Святого 
Духа, споглянувши на небо, побачив славу 
Божу, й Ісуса, стоячого по правиці в Бога, 
і промовив, Ось, виджу небеса відчинені, і 
Сина Чоловічого, стоячого по правиці в 
Бога. Вони ж закричали голосом великим, 

*) 26. груд~·•· 
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п1затулювали уші свої, та й кинулись од. 
нодушно на нього, і, випровадиnши за 
город, укаменували його: а свідки поклали 
одежу свою в ногах у молодця, званого 

Савлом. І вкаменували Стефана, що мо
лився й промовляв, Господи Ісусе, прийми 
дух мій. І впав він на коліна, і заридав 
голосом велики.\!; Господи, не постав ім 
цього за гріх. І, це про.,ювивши, уснув. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. zз, 34· 
ОСЬ я посилаю до вас пророків, і мудр· 

ці в, і письменників; і одних з них повби
ваєте та лорозлинаєте; а ин ших бити.'І\ете по 
школах ваших, та гонити.'І\ете від города в 
город; щоб упала на вас уся кров праведна, 
пролита на зе,,ші, від крови праведного 
Авеля аж до І<рови Захарії, сина Варахії
ного, що вбили ви між церквою й жертів
нею. Поправді говорю ва.,І, Все це прийде 
на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що по
вбивав єси пророків, і покаменуван посла
них до тебе; скільки разів хотів я зібрати 
дітей твоїх, як курка збирає курчат своїх 
під крила свої, і не схотіли! Оце ж оста
нляється вам дім ваш пустий. Говорю бо 
вам, Не побачите мене від нині, аж скажете, 
Благословен той, що приходить в Імя Го
сподне. 

ДЕНЬ СВЯТОГО f:ВАНГЕЛИСТА 
ЙОАНА*). 

ГОСПОДИ милосердний, благаємо тебе, 
засвіти ясними проміниями сяєва твого на 

*) 27. грvдн.•· 
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Uеркву ТВОЮ, щоб ВОНа, ПрОСВJТИВШИСЯ 
наукою благословенного Апостола Єван
гелиста Святого йоана, змогла ходити в 
сяйві правди, та зчасо.м дійшла до сяйва 
вічного життя; у Христі Ісусі Господі 
нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. І. Св. Йоана І, І. 
Що було споконвіку, про що ми чули, що 

бачили очи.ма наши.ми, і на що дивилися, і 
чоrо руки наші дотикалися, про Слово 
життя; (бо життя явилось, і ми бачили, і 
свідкує.мо, і звіщаємо вам життя вічне, що 
було ув Отця, а явилось нам;) те, що ми 
6ачиJ1и й чули, звіщає.мо ва.м, щоб і ви мали 
спільність з на.ми; а спільність наша з 
Отцем і Сином його Ісусом Христом. І це 
пишемо вам, щоб радість ваша була повна. 
Ще ж єсть обітниця, котру ми чули від 
нього, і звіщаємо вам, бо Бог світло, і нія
коі у нього темряви. Коли говоримо, що 
спільність маємо з ним, а в темряві ходимо, 
то не говорюю по правді і не творимо прав
ди: ({оли ж у світлі ходи.,ю, яко ж він сам 
у світлі, то маємо спільність один з одним, 
і кров Ісуса Христа, Сина його, очищає нас 
від усякого гріха. Коли говори.мо, що гріха 
не має.мо, то са:о.~і себе обманює.мо і нема 
правди в нас. ({оли визнаємо гріхи наші, то 
він вірний і праведний, щоб nростив нам 
гріхи, і очистив нас від усякої неправди. 
Коли кажемо, що ми не згрішили, то й 
слова його нема в нас. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 2І, І9. 
СКАЗАВ ІСУС Петрові, йди слідом за 

мною. І обернувшись, Петро бачить учени-
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ка, котрщ·о любив Ісус, сліно,\І іду<юго, що 
й на вечері пригорнувсь до грудей його, і 
спитав, Господи, хто це, що зрадить тебе. 
Цього побачивши Петро, І<аже Ісусові, 
Господи, що ж має робити цей чол·овік? 
І{аже йому Ісус, Колн схочу, щоб він про. 
бував, доки прийду, що тобі до того? Ти 
йди за .\ШОЮ. І пійшло слово це між братів, 
що учснш< той не вмре. Це той ученик, що 
свідкує про це, і писав це, і знаємо, що прав
;lІІВе свідкування його. Є ще й иншого 
богато, що зробив Ісус, що, колиб писати 
що до одного, то ну.,tаю, що й сам світ не 
помістив би написаних книг. 

ДЕНЬ НЕМОВЛЯТ**). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що устами ма
леньких діточоІ{ і тих, що живляться матір
ними сосками, виявив єси силу та заставив 

немовлят, вмираючи, прославляти тебе: 
Умертви й убий усі похоті ув нас, і зміцни 
нас ласкою твоєю, щоб через невинність 
життя нашого, і в твердости віри нашої, 
змогли ми прославляти Імя твоє святе; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Одкр. І4, r. 
І ПОГЛЯНУВ я, і ось, Агнець стоїть на 

горі Сіон, а з ним сто сорок чотири тисяч, у 
котрих Імя Отця його написано на чолах їх. 
І чув я го,1ос з неба, наче голос многих вод, 
і наче голос вешщого грому: І чув я голос 
кобзарів, що грали на кобзах своїх: і сп і-

**і !18. грудня. 
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вали, якби нову nісню, nеред нрссто.'юм, 
nеред чотирма живопшмн і старцями; і 
ніхто не зміг навчитись пісні, тільки сто 
сорок чотири тнсячі, що виІ<уплені від 
землі. Це ті, що не оnоганились з жінками, 
вошІ бо чисті, Це ті, що йдуп, слідом за 
дгнцем, куди б він не йшов: це ті, що ви
зволені від людей, первістки Богу і Агнце
ві. І в устах їх не знайшовся підступ; бu 
вони без змази перед престола~\ Божим. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 2, rз. 

АНГЕЛ Господснь являється йосифові 
у сні, nромовляючи, Встань, візьми дитяп<о, 
і матір його, та втікай до Єгипту, і nерс
будь там, nоки звіщу тебе; бо Ірод шукати
ме дитятка, щоб убити його. ЯІ< же встав, 
узяв дитятко й матір його в ночі, та пішов у 
Єгиnет, і пробував тa"rt аж до смерти Ірода; 
щоб справдилось те, що сказав Господь 
через пророка, промовляючи, Із Єгипту по
кликав я Сина мого. Побачивши тоді Ірод, 
що мудреці насміялись із нього, розлютився 
дуже; тай ніслав повбивати всіх .r\ітей, що 
були в Вефлеємі, і у всіх границях його, 
від двох років і низше, після того часу, що 
про нього він пильно довідувався від мудр
ців. Тоді сnравдилось те, що говорив nро
рок Єремія, кажучи, Чути в Рамі голосіння, 
і плач, і тяжке нарікання, Рахиля плаче ло 
дітях своїх, і не дає розважати себе, бо їх 
нема вже. 

НЕДІЛЯ ПО РІЗДВІ. 

МОЛЕБЕНЬ 
ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що дав єси нам 

однорідного Сина свого, щоб узяв на себе 
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нашу подобину й народився від чистої Діви: 
Дай, щоб ми, яко відроджені і ласкою твоєю 
приймлені діти, щодня обновлялися Духом 
твоїм Святим, у тім же Господі Ісусі Христі, 
що жиє і царствує з тобою і Святии Духом, 
один Бог, по віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. Галатам 4, І. 

ГОВОРЮ Ж. доки наслідник малоліток, 
доти не відріжняється від слуги, хоч він і 
пан усього; а є під опікунами та даморядни
ками аж до нароку отця. Так же й ми, як 
були малолітками,· були підневолені склад
никам світа: як же прийшла повня часу, 
післав Бог Сина свого, що вродився від 
жони і був під законом, щоб викупив тих, 
що були під законом, щоб ми змогли при
йняти всиновлення. А що ви є синами, Бог 
післав Духа Сина свого в серця ваші, що 
покликуя. Авва, Отче. Тим же вже не 
невільник ти, а син; а як син, то й наслідник 
Божий через Христа. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. І, І8. 

Р /ЗДВО ж Ісуса Христа ста.1ося так: 
Скоро його матір Марію заручено йосифові, 
перш ніж вони зійшлися, завважено, що 
вона завагоніла від Святого Духа. йосиф 
же, чоловік її, будучи праведним, і не 
хотячи ославити її, хотів був потай від
правити її. Як же він про це думав, аж ось, 
зявився йому у сні ангел Господень, про
мовляючи, йосифе, Сину Давидів, не бійся 
взяти до себе Марію, жінку твою; бо що 
зачалось в ній, те від Святого Духа: і вро
дить вона сина, і даш йому імя Ісус; бо він 
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cnace людей своїх від гріхів їх. (Усеж це 
сталося, щоб справдилось те, що Господь 
сІ<азав через пророка, промовляючи, Ось, 
Діва завагоніє, і вродить сина, і дадуть 
nому імя ЕММАНУІЛ, що в перекладі 
єсть, З нами Бог.) Прокинувшись тоді 
йосиф зі сну, зробив так, як ангел Госпо
день приказав йо.,Іу, і взяв до себе жінку 
свою; і не знав її, аж поки вона вродила 
сина свого перворідня: і дав йому імя Ісус. 

ОБРІЗАННЯ ХРИСТОВЕ*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що заставив єси 
благословенного Сина твого прийняти Обрі
зання, і піддатися людському законові: 
Даруй нам правдиве обрізання духовне; 
щоб серця наші та члени наші, завмерли до 
всіх цьогосвітних і тілесних nохотей, та 
щоб ми у всьому піддавалися благословен
ній волі твоїй; у Христі Ісусі Госnоді 
нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Римл. 4, 8. 
БЛАЖЕН чоловік, котрому не nолічить 

Госnодь гріха. Чи блаженство це на обрі
зання, чи й на необрізання? Бо кажемо, що 
полічено Авраамові віру за nраведність. 
Якже ж полічено? Чи, як був він в обрі
занню, чи в нсобрізанню? Не в обрізанню, 
а в необрізанню. І знак обрізання прийняв 
він, яко печать праведности тієї віри, що 
мав її в необрізанню, щоб бути йому отцем 
усіх віруючих, хоч вони в необрізанню; 



Пбрізання Христове 

щоu праведність і до них примінити: І отцем 
обрізання не тільки тим, що з обрізання, 
а й тим, що ходять слідами віри отця на
шого Авраама, що він мав її, я" ще був n 
необрізанню. Не по закону бо було обіту
вання Авраамові, або насліддю його, що 
ГJуде він наслідш1к0~1 світу, а по правед
ности віри. Бо, як ті, що з зю<Ону наслід
ники, то дарма віра, й обітування не має 
:та•Ііння. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки г, 15. 

І СТАЛОСЬ, як пішли від них на пебu 
ангели, пастухи ка~алн один до одного, 

Ходімо ж аж у Вифлеєм, та побачимо слово 
11е, що сталось, що Господь обявив нам. І 
нрийшли з поспіхом, та й знайшли Марію і 
йосифа, й дитинку лежачу в яслах. І як це 
нобачили, розголосили с.1ово, що було 
сказане їм про це хлопятко. І всі, слухаючи, 
;щвувалися тим, що розказували пастухи 

перед шІюІ. Марія ж ховала усі ці СіІова, 
роздумуючи в серці своїм. І вернулись 
настухи, прославляючи та хвалячи Бога за 
нее, що чули й бачили, як було їм СІ<азапо. 
І, як сповнились дні очищення· її по закону 
Мойсейовому, понесли його в Єрусалим, до 
обрізання, і дали імя йому Ісус, бо так 
найменував його ангел, нім ще зачався в 
u утробі. 

Цей са,fІUЙ Апостол, і Євангелія слу
.ж:ать опісля на кожний день а:ж до 

ТРЬОХ МУДРЦ!В. 

-!f. 
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або обявленняХристове Поганам. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖН, що за проводом зорі обявив єсн 
однорідного свого Сина Поганам: Даруй 
ласкаво, щоб і м.и, котрі вірою пізнали 
тебе, змогли після І\ЬОГО життя, мати при
ступ до величного твого Божества; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Єфес. 3, 1. 

ТОГО ради й я, Павло, вязник Ісуса 
Христа за вас поган; коли ни чували про 

служення благодати Божої, наної .\Іені між 
вами: Як що одкриттям обяви:Іась мені 
тайна (яко ж nерше я написав І<оротко, з 
того можете, читаючи, зрозу,\Іітп знання 
моє у тайні Христовій), котра в ин ших ві ках 
не обявилась енна.,, людсьІшм, так як тспеr 
відкрилась святим Апосто;Іам і nророка.\\ 
його Духо~І; Що nогане також наспідпнюr, 
і з тогож са11-юго тіла, та спільники обіту
вання його в Христі через благовістя: І<О
трому став я на службу по дару благодаті 
Божої, що дана мені по дійству сили його; 
Мені, меншому від усіх святих, дана ця 
благодать, благовістипr .\Ііж поганамн нро 

*) 6. сІЧJм. 
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недосліджене богацтво Христове; і зясу
вати всім, що це за спільність тайни, за
критої від віків у Бозі, що сотворив усе 
Ісусом Христом; на те, щоб тепер князів
ствам і силам на небесах через церкву обя
вилась усяка премудрість Божа, по вічному 
постановленню, котре постановив у Христі 
Ісусі, Господі нашім: в котрому маємо 
смілість і певний доступ через віру його. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 2, І. 

Як же народивсь Ісус в Вифлеємі Юдей
ському за царя Ірода, прийшли мудрці зі 
сходу в Єрусалим, говорячи, Де народився 
Цар Жидівський? бачили бо ми зорю його 
на сході, і прийшли поклонитися йому. Як 
почув це цар Ірод, стрівоОився, і весь Єру
салим з ним. І, зібравши всіх архиєреїв і 
письменників людських, допитувався в 
них, де мав би народитись Христос. Вони 
ж сказали йому, в Вифлеємі Юдейському, 
бо ось як написано в пророка, І ти, Вифле
єме, земле Юдина, нічим не гірша між 
князями Юдиними: бо з тебе вийде Володар, 
що старшуватиме над народом моїм Ізраї
лем. Закликавши тоді Ірод тайкома мудр
ців, випитував їх пильно, котрого часу 
явилась зоря. І ліслав їх у Вифлеєм і каже, 
йдіть та шукайте пильно того хлопятка, а 
як знайдете, принесіть мені звістку, щоб і 
мені прийти поклонитись йому. Вони ж ви
слухавши царя, вийшли, коли це зоря, що 
бачили на сході, йде поперед них, поки при
йшла та й стала зверху, де було хлопятко. 
Побачивши ж вони зорю, зраділи вельми 

великою радістю. І, ввійшовши в господу, 
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знайшли хлопятко з Марією, матіррю його, 
1 припавши, поклонились йому: і, відкрив
ши скарби свої, піднесли йому дари; золото, 
ладан і миро. І, бувши остережені у сні, не 
верта.:шсь до Ірода, вернулись в свою 
землю иншим шляхом. 

Цей самий Молебень, Апостол та Єван
гелію береться щодня аж до кінця 
тuJІСНЯ. 

ПЕРША НЕДІЛЯ 

ПІСЛЯ ТРЬОХ МУДРЦІВ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ, від серця благаємо тебе, 
nрийми молитви людей твоїх, що кличуть 
до тебе; І дай, щоб вони зрозуміли й пізнали 
все те, що мають діяти, а також, щоб мали 
благодать і силу сповняти вірно повинности 
свої; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Ри.мл. rг, r. 
ТО Ж благаю вас, браття, щедротами 

Божими, представляйте тіла ваші, живою 
жертвою, святою, угодною Богові, це 
розумне служення ваше. І не приподоблюй
тесь до світу цього, а переображуйтесь об
новленням ума вашого, щоб довідуватись, 
що воля Божа добра й угодна та звершена. 
Говорю ж, по благодати даній мені, кож
ному між вами, щоб не думав більш про 
себе, ніж треба думати, а думав тверезо, як 
Бог кожному уділив міру віри. Бо як в 
одному тілі маємо многі члени, усі ж члени 
мають не одно діло; так ми, многі, одно тіло 
в Христі, по одному ж, один другому члени. 

97 



Трьох мудрців 

ЄНАНГЕЛІЯ. Св. Луки г, 4r. 

І ходили батько й ,,1ати його щороку n 
Єрусалим у свято nасхи. А як було йому 
дванацять років, пішли вони в ЄрусалИ.\\ 
святочним звичаєм. І сnовнивши дні, як 
вертались, зостався хлоnчик Ісус у Єруса
лимі; і не знали про це йосиф і мати його. 
А думаючи, що він між товариством, уві
йшли на день ходу, і шукали його між 
кревними та знако,\\ими. І, не знайшовши 
його, вернулись у Єрусалим, шукаючи його. 
І сталось, через три дні знайшли його в 
церкві, як сидів серед учителів, слухав іх і 
завдавав Ум питання. Дивувалися ж усі, 
хто слухав його, розумом і відповіддями 
його. І побачивши його, здивувались вони; 
і сказала мати його до нього, Сину, чого ж 
ти так поступив з нами? Ось батько твій і 
я, боліючи, шукали тебе. І каже він до них, 
Чого ж шукали мене? хіба ж не знали ви, 
що я маю дбати про сnрави Отця мого? Та 
вони не розуміли слів, що він сказав до них. 
І лійшов з ними і прийшов у Назарет, і був 
слухняний ім: а мати його ховала всі слова 
тії в серці своїм. І виростав Ісус прему
дрістю і станом, в Божій та людській ласці. 

ДРУГА НЕДІЛЯ 
ПІСЛЯ ТРЬОХ МУДРЦІВ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, 
Володарю всього, що на небі й на землі: 
Вислухай ласкаво благання людей твоїх, 
і даруй нам благодать по всі дні життя на
шого; у Христі Ісусі Госnоді нашім. Амінь. 
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АПОСТОЛ. Римл. Іг, б. 

JfE бувайте мудрі самі в себе. Нікому 
злом за зло не віддавайте. Дбайте про 
чесні діла перед усіма людьми. Коли мож
на, скільки це залежить від вас, з усіма 
людьми майте мир. Не відомщуйте за себе, 
любі, а давайте місце гнівові (Божому); 
писано бо, В мене відомщення; Я віддам, 
говорить Господь. Оце ж, коли голодує 
воріг твій, нагодуй його; коли жаждує, 
напій його: це бо роблячи угля огняне 
згребеш на голову його. Не дайся подужат11 
злу, а подужуй зло добром. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 8, І. 

ЯК ЖЕ зійшов з гори, богато народу 
йшло слідом за ним. І ось приступив про
кажений і вклонивсь йому, кажучи, Госпо
ди, коли хочеш, то зможеш очистити мене. 

І простяг Ісус руку свою, і приторкнувсь до 
нього, кажучи, Хочу, очистись. І зараз 
очистилась проказа його. І промовив до 
нього Ісус, Дивись, не кажи нікому, а йди 
та покажись священикові, й принеси дар, 
який повелів Мойсей на свідкування їм. 
А як увійшов у Капернаум, пристуnив до 
нього сотник, благаючи його й nромовля
ючи, Господи, слуга мій лежить дома роз
слаблений і тяжко мучиться. І сказав йому 
Ісус, Я nіду та сцілю його. Озвав :же. ся 
сотник і сказав, Госnоди, не заслужив я 
того, щоб ти ввійшов під мою стріху; а nро
мов одно слово, то й одужає слуга мій. Бо 
сам я чоловік nід владою, і маю воїнів nід 
собою: І скажу цьому, йди, то й іде; а дру
гому, Прийди, і nрийде; а слузі маму, 
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Роби те, то й робить. Почувши це Ісус, ди
вувався, і каже до тих, що йшли слідом за 
ним, Направду І<ажу вам, Навіть в Ізраїлі 
не знайшов я такої віри. І кажу вам, що 
многі прийдуть від сходу й заходу, та й 
сядуть з Авраамом, з ІсааJ<ом, і з Яковом у 
царстві небесному. А сини царства будуть 
повикидані у темряву надвір ню: там буде 
плач і скреготання зубів. І каже Ісус до 
сотника, йди, і як увірував єси, так і ста
неться тобі. І одужав слуга його тієї самої 
години. 

ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ 
ПІСЛЯ ТРЬОХ МУ ДРЦІВ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, що знаєш положення наше серед 
так богатьох І великих небезпек, та що з 
причини природних немочів наших, ми не 
завжди змагаєм устояти в законі: Даруй 
нам таку силу й допомогу, якої треба нам 
для nоборення всіх небезпек, і проведи нас 
крізь усі сnокуси; у Христі Ісусі Господі 
нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Римл. IJ, r. 
КОЖНА душа властям вищим вехаіі 

кориться; нема бо власти, коли не від Бога: 
які ж є власти, від Бога вони настановлені. 
Хто ж противиться власти, Божому пове
лінню противиться: а ті, що противлять
ся, собі осуд набувають. Володарі бо не 
добрим ділам страх, а лихим. Хочеш же не 
боятись власти? Добре роби, то й матимеш 
похвалу від неї: божий бо слуга він, то(іі 
на добро. І{ оли ж лихе робиш, бійся; бо не 
:tармо меч носить: Божий бо слуга він, 
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местник гніва тому, хто робить лихе. Тим 
)І{е треба коритись не тільки ради гніва, а 
також ради совісти. Того ж тови й данину 
даєте; вони бо слуги Божі, що безнастанно 
того пильнують. Віддавайте ж усім, що 
належиться і.\\; данину, ко,\\у належиться 
данина, кому мито, мито, страх, кому страх, 

честь, кому честь. 

ЄВАНГЕЛІЯ. СІJ. Матт. 8, 23. 

І, як увійшов у човен, повніходили слідом 
за НИМ учеНИКИ ЙОГО. Аж ОСЬ СХОПИЛаСІ> 
велика хуртовина на морі, така, що филя 
заливала човна: він же спав. І прийшли до 
нього ученики його й розбудили його, 
кажучи, Господи, спаси нас, погибаємо. І 
промовив до них, Чого ви злякались, мало
вірні? Тоді встав і погрозив вітрам та 
морю, і настала велика тиша. Люде ж ди
вувались, говорячи, Хто це такий, що на
віть вітри й море слухають його! І як 
переплив на той бік у (ерrесинську землю, 
зустріло його два біснуватих, що вийшли з 
гробів, дуже злющі, так, що ніхто не важив
ся ходити дорогою тією. І ось, закричали 
вони, говорячи, lЦо маємо робити з тобою, 
Ісусе, Сину Божий? Чи прийшов єси сюди 
на те, щоб нас мучити завчасу? Оддалеки ж 
від них пасся велиІ<ий гурт свиней. Отже 
біси благали його, кажучи, Ко.1и виженеш 
нас, то дозволь нам увійти в грут свиней. 
І каже до них, !йдіть. І, вийшовши вони, 
увійшли в свиняче стадо: і ось, увесь сви
нячий гурт кинувсь із кручі в море, і погиб 
у воді. А пастухи повтікали, і прибігши в 
город, розказали про все, і що сталося з 
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біснуватими. І ось увесь город вийшов 
назустріч Ісусові: а як побачили його, бла
гали, щоб вийшов геть із границь їх. 

ЩІТА НЕДІЛЯ 
ПІСЛЯ ТРЬОХ МУДРЦІВ. 

МОЛЕБЕНЬ. 
МОЛИМО тебе, Господи, зберігай раз-у

раз Церкву твою і доморядників твоїх у 
правдивій вірі твоїй; а тих, шо в надії 
покладаються на ласку твою небесну, за
ступай завжди могутньою силою твоєю; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. }{олос. 3, І2. 

ОДЯГНІТЬСЯ ж оце, яко вибранці 
Божі, святі й улюблені, в почуття милосер
дя, щирість, смирність, тихість і довготер
піння.; терплячи один одного, і прощаючи 
один одному, коли хто на кого має жаль; 

яко ж і Христос простив вам, так і ви. Над 
усе ж одягніться у любов, котра є запору
кою звершення. І мир Божий нехай воло
діє в серцях ваших, Ао котрого вас і покли
кано в одному тілі; та й будьте вдячні. 
Слово боже нехай вселаєтсн в вас, богате 
на всяку премудрість, навчаючи і наста
вляючи один одного псальмами, піснями та 
духовними співами, у благодати співаючи в 
серцях ваших Господеві. І що тільки робите 
словом або ділом, робіть усе в Імя Господа 
Ісуса, дякуючи Богу й Отцеві через нього. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. IJ, 24· 
УПОДОБИЛОСЬ царство небесне чоло

вікові, що сіє добре насіння на ниві своїй. 
Як же люде спали, прийшов воріг його, й 
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насіяв куколю між пшеницю, та й пішов 
геть. Як же зійшов засів та приніс овощ, 
локазавсь тоді й кукіль також. І прийшли 
слуги господаря того, та й кажуть йому, 
Добродію, хіба ти недобре насіння сіяв на 
твоїй ниві? Звідкіля ж узявся кукіль? 
Він же каже їм, Це зробив воріг. Слуги ж 
сказали йому, Чи хочеш, щоб ми пійшли та 
випололи його? А він сказав, Нї; щоб, 
виполюючи кукіль, разом з ним і пшениці 
не повиривали. Нехай ростуть обоє до 
жнив; а в жнива я скажу женцям, Зберіть 
вперед кукіль та повяжіть у снопи, щоб 
спалити: а пшеницю зберіть до стодоли моєї. 

ШЕСТ А НЕДІЛЯ 
ПІСЛЯ ТРЬОХ МУДРЦІВ. 

МОЛЕБЕНЬ. 
БОЖЕ, що обявив єси благословенного 

Сина свого, щоб він знищив диявольські 
діла і зробив нас синами й наслідникамн 
вічного життя: Молимо тебе, дай нам, щоб 
ми, маючи надію, змогли вдержати себе в 
чистоті, як і він є чистий; та щоб, коли 
вдруге він явиться у силі і славі, змогли й 
ми перетворитись на його подобину в пред
вічному й преславному царстві його; де з 
тобою, Отче, і Святим Духом, він жиє й 
царс;твує, один Бог, на віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. І. Св. Йоана 3, І. 
ОСЬ, яку любов дав нам Отець, щоб ми 

діти Божі звались: тимто не знає нас світ, 
що не пізнав його. Любі, ми тепер діти 
Божі, та ще не явилось, що ми будемо: знаємо 
ж, що, коли явиться, подібні йому будемо; 
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бо nобачимо його, яко ж єсть. І кожний, що 
має цю надію, очищується, яко ж він чи
стий. Кожен, хто робить гріх, nерестуnає 
також і закон. А ви знаєте, що він явився, 
щоб гріхи наші взяти; а в ньому нема гріха. 
Хто в ньому nробуває, не грішить: хто ж 
грішить, не бачив його, і не знав його. Діточ
ки, нехай ніхто вас не обманює: хто робить 
nравду, той nраведний, ЯІ<О ж він правед
ний. Хто робить гріх, той від диявола, бо 
споконвіку диявол грішить. На це явився 
Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 24, 23. 
ТОДІ, коли хто вам скаже, Дивись, ось 

Христос, або онде; не йміть віри. Устануть 
бо лжехристи й лжепророки, й показувати
муть ознаки великі й дива, щоб (коли мож
на) звести й вибраних. Оце ж наперед ска
пав я вам. Коли ж скажуть вам, Ось він у 
кустин і; не виходіть: Ось, він у тайних 
зімнатах; не діймайте віри. Бо як блискав
ка виходить зі сходу та сягає аж до заходу; 
ТЗІ< буде й nрихід Сина Чоловічого. Де бо є 
труп, там збиратимуться вірли. І зараз 
nісля горя днів тих сонце nомеркне, й 
:.tісяць не давати.,tе світла свого, й зорі по
nадають із неба, й сили небесні захитають
ся. І тоді явиться ознака Сина Чоловічого 
на небі: й тоді заголосять усі роди землі, й 
побачать Сина Чоловічого, що прийде на 
хмарах небесних, із силою й славою вели
кою. І пішле він ангелів своїх з великим 
гуком трубним, і nозбирають вони вибраних 
його від чотирьох вітрів, від одного кінця 
неба до другого. 
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НЕДІЛЯ 
ЗВАНА СІМДЕСЯТНИЦЕЮ 
або трет.я неділ.я перед постом. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄМО тебе, Господи, вислухай 
ласкаво молення людей твоіх; щоб ми, що 
nриймаємо справедливу кару за провини 
наші, змогли всемилосердною добротою 
твоєю визволитись від неї, на с.1аву Імені 
твойому; черед Ісуса Христа Спаса нашого, 
що жиє й царствує з тобою і Святим ДухО.\І, 
один Бог, по віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. І. l{оринт. 9, 24· 
ХІБА не знаєте, що ті, що на гонах бі

жать, усі біжать, а один приймає нагороду? 
Так біжіть ви, щоб осягли. Кожний же, 
хто бореться, від усього вдержується: Вони 
ж роблять це, щоб тлінний вінець прийняти, 
а ми нетлінний. Оце ж я так біжу, не якби 
на непевне; а воюю не так, як той, що б є 
повітря: а морю тіло моє й підневолюю, 
щоб, иншим проповідуючи, самому иноді 
не бути нікчемним. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 20, І. 

ПОД І БН Е бо царство небесне чоловіку 
господареві, що вийшов рано-вранці най
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Неділя звана сімдесятницею 

мати робітників у виноградник свій. І, 
згодившись із робітника:'rІи по денарію на 
день, ліслав їх у виноградник свій. І, вий
шовши коло третьої години, побачив инших, 
що стояли на торгу без роботи, і сказав до 
них, !йдіть і ви у виноградник, і що буде 
право, дам вам. Вони й пішли. Вийшов 
знов коло шестоі і д~вятоі години, і зробив 
так само. А коло одинацятої години вий
шов і знайшов инших, що стояли без діла, 
і каже до них, Чого дармуєте тут цілий 
день? Кажуть вони йому, Бо ніхто не 
найняв нас. Каже він ім, !йдіть і ви у вино
градник, і що буде право, дістанете. Як же 
настав вечір, каже власник виноградника 
доморядникові свойому, Поклич робітників, 
та роздай їм плату, почавши від останніх 
аж до перших. І як прийшли ті, що найм
лені були коло одинацятоі години, то кожен 
з них дістав по денарію. А як прийшли пер
ші, Думали, що більше візьмуть; однакож 
і вони взяли по денарію. А як взяли, нарі
кали на доброго господаря, кажучи, Ці 
останні тільки одну годину робили, а ти їх 
зрівнав із нами, що зносили тяготу і спеку 
дня. Він же відповів одному з них, кажучи, 
Приятелю, не роблю тобі кривди; хіба не за 
денарія згодився ти зі мною? Візьми своє, 
та й іди; я ж хочу і цьому останньому дати 
рівно, що й тобі. Хіба ж не вільно мені 
робJІ-ТИ, що хочу з добром моїм? Чи твоє 
око лихе тому, що я добрий? Так будуть 
останні першими, а перші, останніми: ба
гато бо званих, а мало вибраних. 
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НЕДІЛЯ 
ЗВАНА ШІСТЬДЕСЯТНИЦЕЮ 
або друга неділя: перед постом. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ Боже, ти бачиш, що ми не 
nокладаємось на ні одно з наших діл: Даруй 
ласкаво, щоб ми силою твоєю змогли оборо
нитись від усякого з.1а; у Христі Ісусі Го
споді нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. 2. І{оринт. п, І9. 

ВИ радо терпите безумних, розумними 
бувши. Терпите, як хто підневолює вас, як 
хто жере вас, як хто обдирає вас, як хто 
величається, як хто бє вас у лице. Робом 
досади говорю, так ніби ми знемоглись: 
Коли ж у чому хто осмілюється (у безум
стві говорю), то й я смілий також. Вони 
ЄвреІ? І я. Вони Ізраільтяне? І я. Вони 
насіння Авраамове? І я. Вони слуги Хри
стові? (Як безумний кажу). Я більше: в 
працях більш видатних; в ранах від побоІв 
без міри; в темницях частіше; при смерти 
почасту. Від Жидів пять разів по сорок без 
одного нага їв прийняв я; тричі киями бито 
мене; один раз каменовано; тричі перебув 
я розбиття корабля; ніч і день пробув я в 
глибині; в дорогах почасту; в небезпеках 
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на водах; в небезпеках від розбійників; в 
небезпеках від земляків моїх; в небезпеках 
від поган; в небезпеках у городі; в небез
пеках у пустині; в небезпеках на морі; в 
небезпеках між лукавими братами; в зне-
11\ОЖенню і в огірченню; почасту в недо
спанню; в голоді і жажді; в постах часто; в 
холоді й наготі; опріч того, що осторінь, на
лягає на мене щоденна журба про всі церк
ви. Хто знемігся, а я не знемігся? Хто 
блазниться, а я не горю? Коли доконче 
хвалитись треба, то хвалитимусь тим, що 
відноситься до немочів моїх.· Бог, Отець 
Господа нашого Ісуса Христа, благословен 
на віки, знає, що я не брешу. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки 8, 4· 
ЯК ЖЕ зійшлось багато народу, а при

йшли до нього з кожного города, промовив 
приповістю: Вийшов сіяч сіяти насіння 
своє; і, як він сіяв, инше впало край мляху, 
і притоптувано його, і птацтво небесне по
жерло його. А инше впало на камінь, і як 
тільки зійшло, посохла, бо не мало вог
кости. А ще инше впало між тернину, і 
тернина, розвинувшись з ним, поглушила 

його. А инше впало на землю добру, і 
зійшло, і дало врожай усотеро. Це ска
завши, кликнув, Хто має уші слухати, не
хай слухає. Питали ж його ученики, кажу
чи, Що за приповість оця? Він же сказав, 
Вам дан о знати тайни царства Божого: а 
другим в приповістях; щоб дивлячись, не 
бачили, і слухаючи, не розуміли. Єсть же 
ця приповість: Насіння, це слово Боже. 
Ті, що край шляху, це ті, що слухають; 

108 



Неділя звана Шістьдесятницею 

опісля ж приходить диявол, і забирає 
слово із сердець їх, щоб увірувавши не спа
слись. Ті, що на камені, це ті, що слухають 
і з радістю приймають слово; та ці кореня 
не мають, що через якийсь час вірують, а 
підчас спокуси відпадають. А те, що впало 
між тернину, це ті, що вислухавши, від
ходять геть, і журбою, багацтвом, і роз
кошами життя поглушені, не приносять 
пристиглого овочу. А ті, що на добрій 
землі, це ті, що, вис"1ухавши слово, в щиро
му й доброму серці держать його, і дають 
овоч у терпінню. 
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НЕДІЛЯ 
ЗВАНА ПЯТЬДЕСЯТНИЦЕЮ 

або неділя перед постом. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ, ти навчив нас, що всі наші 
вчинки, як вони без любови, нічого не варт
ні: З ішли Святого твого Духа, й наnовни 
серця наші тим nредорогим даром любови, 
тою дійсною заnорукою мира і всіх чеснот, 
без котрих, кожен, хто жиє, вважається 
мертвим nеред тобою: Даруй це ради єди
ного Сина твого Ісуса Христа. Амінь. 

АПОСТОЛ. І. Коринт. ІЗ, І. 

КОЛИ мовами людськими говорю й ан
гельськими, любови ж не маю, то стався я 
як мідь дзвеняча і бубен гудячий. І хоч маю 
дар nророкування, і розумію всі тайн, і все 
знання; і хоч маю всю віру, так щобі гори 
nереставляти, любови ж не маю, то я ніщо. 
І хоч роздам увесь маєток мій, і хоч віддам 
тіло моє, щоб сnалили його, а любови не 
маю, то ніякої мені користи з того. Любов 
довго терnить і милосердує; любов не зави
дує; любов не величається, не надувається, 
не осоромлює, не шукає свого, не легко nо

ривається до гніву, не думає лихого, не ті
шиться неnравдою, а радується правдою; 
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все покриває, всьому йме віри, на есе :на
діється, все видержує. Любов ніколи не 
впадає: чи то ж будуть пророцтва, вони 
впадуть; чи то мови, вони за•.ювкнуть; чи 

то знання, воно зникне. Бо від части знаємо 
та ві!{ части пророкуємо. Як же прийде те, 
що звершене, тоді те, що від части, зникне. 
як був я дитиною, то й говорив як дитина, 
розумів як дитина, !{ума в як дитина; як же 
став чоловіком, то покинув дитяче. Тепер бо 
бачимо крізь шкло не ясно; тодіж лицем до 
лиця: тепер пізнаю від части; тоді ж пізнаю 
так, як мене пізнано. А тепер пробуває 
віра, надія, любов, ці троє; найбільша ж із 
цих любов. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки r8, JI. 
ТОДІ взяв Ісус до себе дванацятьох, і 

каже до них, Оце йдемо в Єрусалим, і ста
неться все, що написано через пророків, 
Синові Чоловічому. Буде бо виданий по
ганам, і насміхатимуться з нього, й знева
жатимуть його, й плюватимуть на нього: і 
битимуть його, і вб ють його на смерть; а 
третього дня він воскресне. А вони нічого 
того не розуміли: й було слово це закрите 
від них, і не розуміли сказаного. Сталося 
ж, як наближався до Єрихона, один сліпий 
сидів при дорозі, просячи милостині: чув
ши, що народ переходить, спитав, що то 

означає. Сказали ж йому, що Ісус Назаря
нин іде мимо. Він же закричав, кажучи, 
Ісусе Сину Давидів, помилуй мене. А ті, 
що напереді йшли, сварили на нього, щоб 
мовчав: він же ще більше кричав, Сину 
Давидів, помилуй мене. І став Ісус і прика-
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зав його привести до себе; і прийшов він 
близше, сnитав його, кажучи, Що хочеш, 
щоб я зробив тобі? А він каже, Госnоди, 
щоб nрозрів. Ісус же каже йому, Прозри; 
віра твоя сnасла тебе. І зараз прозрів, та 11 
пішов слідом за ним, прославляючи Бога: і 
весь народ, як це nобачив, прославляв Бога. 

112 



ПЕРШИЙ ДЕНЬ ПОСТУ, 
звичайно званий. 

ПОПЕЛЬОБЛ СЕРЕДА. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ І ВІІ{ОВІЧНИЙ Боже, 
то не ненавидиш нічого, що сотворив єси, 
і прощаєш гріхи кожному, хто кається: 
Сотвори· і дай нам новІ й сокрушені серця, 
тоб ми, ревне оnлакуючи гріхи наші. і 
визнаючи ледарство наше, змогли осягнути 

від тебе, Бога всіх милувань, nовне про
бачення і відnущення; у Христі Ісусі Гос
поді нашім. Амінь. 

Цей Молебень треба читати щодня 
підчас Посту після Молебнів призна
чених на кожний день. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Йоїла г, п. 

ОБЕРНІТЬСЯ до мене всім серцем, го
ворить Господь, в пості, в плачу, і в жалі. 
Роздирайте серця ваші, а не одежу вашу, 
й навернітьс_я. до Господа, Бога Вашого; 
він бо благий і милосердний, довготерпе
ливий та много милостивий тай у бо~іває 
над нещастям. Хто знає, чи він не пожалує 
вас, і не дасть свого благословення·· на 
хлІбні та на ливні приноси Госnодеві Богу 
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вашu.\\у? Затрубіть трубою на Сіоні, виз
начіть піст, оповістіть святочні збори, поз
бирайте народ, освятіть громаду, зберіть 
старших, згромадьте дітей і тих, шо соски 
ссуть; нехай вийде жених із своєї світлиці 
й молода зі своєї комори; між двором і 
жертівником нехай заплачуть священики, 
Божі слуги, та й промовлять, Пожалуй, 
Господи, люду твого, не дай насліддя твого 
на наругу, щоб погане старшували над 
ними: чого б говорити невірним між собою, 
Де Бог їх? 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 6, І6. 

КОЛИ постите, нехай не буде в вас, ЯІ\ 
у лицемірів, сумного виду: зміняють бо 
лиця свої, щоб здаватись людям постнн
ками. Направду кажу вам, Мають вони 
нагороду собі. Ти ж, коли постиш, на
масти голову свою, і вмий лице своє, щоб 
не здавався людям постником, а Отцеві 
твойому, що потай; а Отець твій, що бачить 
потайне, надгородить тебе прилюдно. Не 
збирайте собі скарбів на землі, де міль і 
ржа їсть, і де злодії підкопуються і кра
дуть; а збирайте собі скарби на небі, де ні 
міль, ні ржа не їсть, і де злодії не під
копуються й не крадуть: бо де скарб ваш, 
там буде й серце ваше. 

ПЕРША НЕДІЛЯ ПОСТУ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ, що ради нас постив єси сорок 
днів і сороІ< ночей: Дай нам ужити такого 
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здержання, щоб підчинивши тілесне наше 
єство Духові, змогли ми завжди корився 
твоім божесьІ<им наклоненням в справедли
вости та правдивій святости на честь і 
славу тобі; що жиєш і царствуєш з Отцем 
і Святим Духом, один Бог, на віки вічні. 
Амінь. 

АПОСТОЛ. 2. Коринт. б, І. 

МИ, що працюємо разом з ним, благаємо 
й вас, щоб ви марно благодать Божу не 
приймали; (бо говорить, приятиого часу я 
вислухав тебе, і в день спасения поміг тобі; 
ось тепер пора приятна; ось тепер день 

спасения;) ніякого ні в чому не даючи 
спотикання, щоб не було ганене служення; 
а у всьому показуючи себе, яко слуг Божих, 
у великому терпінню, в горю, в нуждах, в 
тіснотах, в побиттях, в темницях, в бучах, 
у працях, в недосипаннях, у постах; в 

чистоті, в знанню, в довготерпінню, в до
брости, в Святому Духові, в любові не
лицемірній, в словах правди, в силі Божій, 
із зброєю праведности в правій і лівій 
руці; славою й безчестям, ганьбою і пох
валою; яко дурисвіти, та правдиві; яко 
незнані, а пізиані; яко вмираючі, і, ось, 
ми живі; яко карані, та не повбивані; яко 
сумні, а завжди веселі; яко бідні, але боІ·а
тьох збогачуючі; яко нічого немаючі, а все 
посідаючі. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 4, І. 

ТОДІ повів Ісуса дух у пустиню на спо
кусу диявольську. І постив він сорок день 
і сорок ночей, потім забажав їсти. І прий-
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шовши спокусник до нього, каже, f{оли ти 
Син Божий, прикажи цим камінням зро. 
битися хлібом. Він же, озвавшись, сказав, 
Писано єсть, Не самим хлібом житиме чоло. 
вік, а кожним словом, що виходить із уст 
Божих. Тоді диявол бере його в святий 
город, і ставить його на церковній вежі, 
та каже йому, f{оли ти Син Божий, кинься 
вниз; писано бо, Він накаже про тебе анге
лам своім, і на руках понесуть тебе, щоб не 
вдаривсь. часом об камінь ногою твоєю. 
f{аже йому Ісус, Писано знов, Не будеш 
спокушувати Господа Бога твого. Знов 
бере його диявол на гору височенну, й по
казує йому всі царства на світі та славу 
їх; і каже йому, Оце все дам тобі, коли, 
припавши, поклонишся мені. f{аже тоді 
йому Ісус, Геть від мене, сатано; писано 
бо єсть, Госnоду Богу твойому кланяти
мешся, і йому одному служитимеш. Зоста
вив тоді .його диявол, і ось ангели присту
пили й служили йому. 

ДРУГА НЕДІЛЯ ПОСТУ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, ти бачиШ, що 
немає в нас власної сиЛИ, щоб могли ми 
сами собі помогти: Бережи оці знадвірні 
тіла наші, й душі наші, що ув нас; борони 
нас від усякого нещастя, що моглоб на
вістити тіла наші, та від усяких лихих по
-~ислів, що моглиб напасти й зашкодити 
;~,ушам нашим; у. Христі Ісусі Господі наі-
шім._ Амінь. · 
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АПОСТОЛ. r. Солун. 4, r; 
ЕЛАГАЄМО вас, браття, й мапоминаємо 

в ГосподІ Ісусі, щоб, яко ж прийняли від 
нас, як годится вам ходити й угождати 
Богові, так, щоб більш у тому достатку
вали. Бо знаєте, які заповіді дали ми вам 
ГосподО,\\ Ісусом. Така бо Божа воля, 
освячення ваше, щоб ви вдержувались від 
блуду; щоб кожен з вас знав, як держати 
nосудину свою у святости й чести; не в 
страсти похотній, яко ж і погане, що не 
знають Бога; щоб ніхто не переступИв ні 
в яко.\\У ділі і не обманював брата свого; 
тим що Господь відомститель за все те, яко 
ж ми й перше казали вам і свідкували. 
Не покликав бо нас Бог на нечистоту, а на 
святість. Тим же, хто відкидає, відкидає 
не чоловіка, а Бога, що дав нам і Духа 
свого Святого. · 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. rs, гr. 
ВИЙШОВ Ісус ізвідтіля, і перейшов у 

Тирські та в Сидонські сторони. Коли це 
жінка l{анаанка прийш:Іа з тих граниr~ь, 
і кричал·а до нього, кажучи, Помилуй мене, 
Господи, Сину Давидів; дочка моя тяжко 
біснується. Він же не відповів їй ні слова. 
І, приступивши ученики його, благали його, 
кажучи, Бідошли її; бо кричить за нами. 
Він же, озвавшись, сказав, Післано мене 
тільки до загублених овечок дому Ізраїле
вого. Вона ж, приступивши, поклонилась 
йому, кажучи, Господи, поможи мені. Він 
же, озвавuшсь, каже, Не годиться взяти 
в. дітей хліб, і кинути собакам. А вона 
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каже, Так, Госnоди, тількИ ж і собаки 
їдять кришки, що падають із стола в гос. 
по даря їх. ·.Тоді озвавсь Ісус і каже до неї, 
Жінко, велика віра твоя: нехай станеться 
тобі, як бажаєш. І одужала дочка її з того 
ж часу. 

ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ПОСТУ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄМО тебе, Всемогутній Боже, 
зглянься на щирі бажання емиремних слуг 
твоїх, і яростягни праву руку твоєї Величі, 
і будь нам обороною проти всіх ворогів 
наших; у Христі Ісусі Господі нашім. 
Амінь. 

АПОСТОЛ. Єфес. 5, r. 
ОЦЕ Ж будьте послідувателями Божими, 

як любі діти; і ходіть у любови, яко ж і 
Христос полюбив нас і віддав себе за нас 
на жертву і на посвяту Богу, у солодкі 
пахощі. Блуд же і всяка нечистота, або 
зажерливість нехай і не згадуються між 
вами, як подобає святим; ні безсором і 
дурні слова, або жарти, що невідповідні; 
а радше дякування. Бо знаєте це, що ні 
один блудник, або нечистий, або зажерли
ний, що єсть ідолослужителем, не має на
сліддя в царстві Христа й Бога. Нехай 
ніхто не зводить вас марними словами: бо 
за це приходить гнів Божий на синів не
nоkірних. Не бувайте ж сnільниками їх. 
Ви бо ·були колись темрявою, теnер же ви 
світло в Господі: ходіть же яко діти світла; 
(бо овощ Духа у всякій доброті, і спра-
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вед.rrnвости, та прав,Іі ;) доnевнюю"чись, ·що 
єсть угодне Богові. І не приставайте до 
неплідних діл темряви, а радше винуйте 
їх: що бо діється потайно у них, соромно 
й казати. Усе ж бо обвинувачене світлом 
виявляється: все бо виявлене єсть світло. 
Тогож він сказав, Устань, сонний, і во
скресни з мертвих, то й освітить тебе 
Христос. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Лукиr r, І4· 
ІСУС виганяв біса, а той був німий. Ста

лося ж, як диявол вийшов, промовив німий; 
і дивувався народ. Деякі ж з них казали, 
Велзевулом, князем бісовським він ви
ганяє біси. Другі ж, спокушуючи його, 
ознаки від нього шукали з неба. Він же, 
знаючи думки їх, каже їм, Кожне царство, 
~проти себе розділене, пустіє; і дім проти 
дому, валиться. Коли ж і сатана проти себе 
розділиться, як устоїть царство його? Бо 
кажете, що Белзевулом виганяю біси. 
Коли ж я Белзевулом виганяю біси, то сини 
ваші ким виганяють їх? Тим суддями ва
шими вони будуть. Коли ж пальцем Божим 
виганяю біси, то конче прийшло до вас цар
ство Боже. Коли ж дужий чоловік, уз
бро1вшись, стереже свого двору, то в спо
кою добро його; а як прийде дужчий над 
нього, переможе його, забере всю зброю 
від нього, що на неї уповав, і розділить 
здобич свою. Хто не зі мною, той nроти 
мене: і хто не збирає зі мною, той розсипає. 
Як же нечистий дух вийде з чоловіка, то 
блукає по безвістях, шукаючи впокою, і, 
не знайшовши, каже, Вернусь до домівки 
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моєї, звідкіля вийшов. І прийшовши знайде 
її виметену і прибрану. Тоді йде та бере 
сім инших духів, зліщих над себе, і вони 
входять і домують там; і останнє поло. 
ження чоловіка того гірше першого. Ста
лося ж, як промовляв він це, піднявши одна 
жінка з,\ІіЖ народу голос, каже йому, Бла
женна утроба, що носила тебе, і соски, що 
ссав єси. Він же каже, Блаженні ж і ті, 
що слухають слово Боже та й хоронять 
його. 

ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ПОСТУ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄМО тебе, Всемогутній Боже, 
даруй нам, котрим належиться справедлива 
кара за лихі наші вчинки, щоб зад.1я бла
годати й милости твоєї вона минула нас; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Галат. 4, гr. 
СКАЖІТЬ мені, ви, що бажаєте бути під 

законом, хіба ви закону не слухаєте? Пи
сано бо, що Авраам мав два сини, одного 
від невільниці, а другого від вільної. Та 
той, що був від невільниці, родивсь по 
тілу; а той, що від вільної, по обітниці. 
Цеж образові вислови: це бо два завіти; 
один з гори Синая, що родить у неволю, 
котра єсть Агара. Бо Агара, це Синай гора 
в Аравії, і прикладається до теперішнього 
Єрусалиму, і служить з дітьми своїми в 
неволі. А вишній Єрусалим вільний; він 
мати всім нам. Писано бо, Звеселись не
плідна, що не родиш; Кричи та покликуй, 
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ти, що не мучилась: бо в самітної багато 
дітей, більш ніж у тієї, що має чоловіка. 
ми ж, браття, як був Ісаак, діти обітування. 
Та, ЯК ТОДі ТОЙ, ХТО рОДИВСЬ ПО тілу, ГОНИВ 
того, хто родився по духу; так і тепер. 
Тільки ж бо що говорить Писання? Вижени 
невільницю й сина її, немає бо наслідувати 
син невільниці з сином вільної. Оце ж, 
браття, ми не діти невільниці, а вільної. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 2, І. 

ПІЙШОВ Ісус на той бік моря Галилей
ського, Тиверіядського. І йшло за ним 
богато народу, бо бачили чуда його, що 
робив над недужими. І вийшов Ісус на 
гору і сидів там з учениками своїми. Була 
ж близько Пасха, свято жидівське. Коли 
ж Ісус зняв очі свої та й побачив, що богато 
народу йде до нього, каже д..о Филипа, 
Звідки купимо хліба, щоб вони попоїли? 
(Це ж сказав вивідуючи його; бо сам знав, 
що має робити.) Відповів йому Филип, 
За двісті денаріїв хліба не стане їм, щоб 
кожному з них хоч трохи дісталось. Каже 
йому один з учеників його, Андрей, брат 
Симона Петра, Є тут хлопець один, що має 
пять ячмінних хлібів та дві рибки; тільки 
ж що це на стільки? Каже ж Ісус, Заставте 
людей, хай посідають. Була ж трава 
велика на тому місці. Посідали ж чоловіки, 
числом зо пять тисяч. Взявши ж Ісус хліби, 
і відДавши хвалу, подав ученикам, ученики 
жсидячим; таксамо й риби, скільки хотіли. 
Як же наситились, каже ученикам. своїм, 
Позбирайте останки окрушин, щоб не-про
пало ніщо, Зібрали ж і наповнили двана-
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цять· кошів окрушин із пяти хлібів ячмін. 
них, що зісталось надто у тих, що їли. 
Люде ж бачивши, яке чудо зробив Ісус 
казали, Це справді той пророк, що ма~ 
прийти на світ. 

ЩІТА НЕДІЛЯ ПОСТУ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГ АЄМ тебе, Всемогутній Боже, 
зглянься милосердно на людей твоїх; і 
превеликою твоєю добротою керуй ними і 
збережи їх на тілі й на. душі; у Христі 
Ісусі Гошоді нашім. Амінь. · 

АПОСТОЛЬ. До Жидів 9, іІ. 

ХРИСТОС же, прийшовши яко Архиєрей 
надходящих доброт, із більшою і зверще. 
нішою скінею, нерукотворе ною; це· єсть, 
не цього будовання; ані не кровю козлиною, 
ні телячою, а своєю кровю, увійшов раз у 
святиню, здобувши вічне відкуплення для 
нас. Бо коли кров з бугаїв та кіз і попіл 
з ялівки, окроплюючи занечищених, освя
чує на тілесну чистоту; то скільки ж біль
ше кров Христова, що Духом вічним при
ніс себе, непорочною жертвою Богу, очи
стить совість вашу від мертвих діл, на 
службу Богу живому? І задля того він 
Посередник нового завіту, щоб через зна
чіння смерти за відкуплення з проступків, 
що були в першому завіті, змогли ШJкли
кані прийняти обітницю вічного .насліддя. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 8, 46. 
ПРОМОВИВ Ісус, Хто з вас докорить 

мені за гріх? І{олп ж правду говорю, чому 
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ви не віруєте мені? Хто від Бога, слова 
Божі слухає; Ви не слухаєте тому, що ви 
не від Бога. Озвались тоді Жиди й ка
зали, Чи не добре кажемо ми, що Самарянин 
єси ти і біса маєш? Відказав Ісус, Я не 
маю біса; а шаную Отця мого, ви ж зне
важаєте мене. Я ж не шукаю моєї слави; 
єсть же один, що шукає й судить. На
nравду, направду кажу вам, коли хто слово 

моє хоронитиме, смерти не побачить ніколи. 
Сказали тоді йому Жиди, Тепер ми знаємо, 
що біса маєш: Авраам умер і пророки, а 
ти кажеш, коли хто слово моє хоронитиме, 

не вкусить смерти по вік. Хіба ти більший 
ніж отець наш Авраам, що вмер? І про
роки повмирали: ким ти себе робиш? Від
nовів Ісус, Коли я прославляю себе, слава 
моя ніщо; єсть же Отець мій, що просла
вляє мене, про котрого ви кажете, що він 
Бог ваш: однак ви не пізнали його; я ж 
знаю його: і як би я сказав, що не знаю 
ІІого, я був би ложник, такий як ви; але я 
знаю його і слово його хороню. Авраам, 
отець ваш, рад був видіти день мій, і він 
увидів і зрадів. Казали тоді Жиди до 
нього, Не маєш іще пятьдесяти років, і 
Авраама видів єси? Каже їм Ісус, На
nравду, направду говорю вам, Перш ніж 
Авраам був, я єсьм. Піднімали тоді ка
міння, щоб кидати на нього: Ісус же схо
вався, і вийшов із святині. 
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авана 

ЦВІТНА НЕДІЛЯ. 

·мОЛЕБЕНЬ . 
. ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 

з чутливої любови твоєї до людства, ліслав 
єси Си»а твого, а Спаса Ііашого Ісуса Хри
ста, . щuб. узяв на себе людське тіло і по
страждав смертю на хресті, щоб усе люд
ство ішло за прикладам його великої лагід
ности: Даруй ласкаво, щоб і ми могли на
слідувати його в терпеливости, та стали 
спільниками воскреt:ення його; у тім же 
Ісусі Христі Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Филип. 2, 5· 
НЕХАЙ же буде у вас та думка, що була 

у Христа Ісуса: котрий, бувши в подобині 
Божій, не вважав хижацтвом бути рівним 
Бог.у; ·тільки ж: умалив себе, прийнявши 
подобину слуги, і був-у подобині· чоловічій: 
і здававтись видом, яко чоловік, принизив 
себе, і стався послушним аж до смерти, 
смерти ж хрестної. Тим же і Бог його 
високо підніс, і дав йому імя більше вся
кого імени; щоб в імя Ісусове приклонилось 
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усяке коліно, що на небі і на землі і лід 
землею; і щоб усякий язик визнавав, що 
господьІсус Христос, на славу Бога Отця. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Маттея 27, r. 
ЯК же настав ранок, зробили раду всі 

архиєреі і старші людські на Ісуса, щоб 
убити його. І як звязали його, то й ловели 
та й nередали його Понтієві Пилату, !гемо
нові. Тоді, побачивши Юда, зрадник його, 
то його осуджено, розкаявся і вернув три
ФІТь срібняків архиєреям та старшині, 
Згрішив я, зрадивши кров невинну. Вони 
>К сказали, Що нам до того? то твоятріч. 
І він кинув срібняки в церкві, вийшов і 
пішов і повісився. Архиєреі ж, взявши 
срібняки, сказали, Не вільно класти Ух у 
скарбону, бо це ціна крови. Зробивши ж 
раду, купили за них ганчарське nоле, щоб 
ховати на йому захожих. Через те звалось 
те поле, Кріваве Поле, по цей день. (Тоді 
справдилось, що сказав. Єремія пророк, 
говорячи, І взяли вони трицять срібняків, 
ціну оціненого, котрого із синів Ізраїлевих 
оцінено, і да.1и їх за ганчарське поле, як 
повелів мені Господь.) Ісус же стояв nеред 
іrеменом; і питав його ігемон, кажучи, Чи 
ти цар Жидівський? Ісус же каже йому, 
Ти кажеш. А як винували його архиєреї 
та старші, не відповідав нічого .. Тоді каже 
до ·нього Пилат, Хіба не .чуєш, скільки 
свідкують на тебе? І не відловів він йому 
ні на одно слово, так що ігемон дуже диву
вався. На теє ж свято звик був ігемон від
пускати народові одного вязника, котрого 
вони хотіли. Мали ж тоді знаного. вязника, 
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на прізвище Варавву. Як же вони зюра
лися, сказав ім Пилат, Кого з них хочете, 
щоб відпустив вам? Варавву, чи Ісуса, що 
зветься Христос? Знав бо, що через за
висть видали його. Як же сидів він на 
судищі, прислала до нього жінка його, 
кажучи, Не май нічого до діла з праведни
ком тим: багато бо я терпіла сьогодні у сні 
через нього. Архиєреї ж і старші намовили 
народ, щоб випросили Варавву, Ісуса ж 
убили. Озвався ж ігемон і каже до них: 
Кого хочете з двох, щоб випустив вам? 
Вони ж сказали, Варавву. Каже до них 
Пилат, Щож оце зробити маю з Ісусом, що 
зветься Христом? Кажуть йому всі, Не
хай буде розпнятий. Ігемон же промовив, 
Чому, що злого він зробив? Вони ж ще 
більше кричали, Нехай буде розпнятий. 
Бачивши ж Пилат, що нічого не врадить, 
та що іще більше росте буча, взяв води і 
вмив руки перед народом, кажучи, Не 
винен я крови праведника цього; ви цим 

займайтесь. Тоді, озвавшись увесь народ, 
сказав, Кров його на нас і на діти наші. 
Тоді відпустив їм Варавву: Ісуса ж, по
бивши, передав, на розпяття. Тоді воіни 
ігеменові, взявши Ісуса на судище, зібрали 
на нього всю роту. І вони роздягнули його 
накинули на нього багряний плащ. І сплів
ши вінок із тернини, поклали на голову 
йому, а тростину в правицю йому: і при
падаючи на коліна перед ним, насміхались 
із нього, говорячи, Радуйся Царю Жидів
ський. І плювали на нього, і брали тростину 
й били по голові його. І, як насміялись із 
нього, зняли з нього плащ, і наділи на 
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нього одежу його, і повели його на роз
пяття. І як вийшли, знайшли чоловіка 
з Кирине ї, Симона ва ім я; цього заставили 
нести хрест його. І прийшовши на врочище, 
зване Голгота, чи то б сказати, лобне місце, 
дали йому пити оцту змішаного з жовчею: 
і nокушавши, не хотів пити. І розпяли 
;они його, і поділили одежу його, кинувши 
жереби, щоб српавдилось те, що сказав 
пророк, Поділили собі шати мої, і на одежу 
мою кинули жереби. І, посідавши, стерегли 
його там; і вивісили над головою його на
писану вину його, ЦЕ ЄСТЬ ІСУС, ЦАР 
}І{ИДІВСЬКИЙ. Тоді розпято з ним двох 
злодіїв; одного праворуч, а другого ліво
руч. А прохожі хулили його, киваючи голо
вами, й кажучи, Ти, що руйнуєш церІ<ву, 
а за три дні будуєш її, спаси сам себе: коли 
ти Син Божий, зійди з хреста. Так само ж 
і архиєреі, насміхаючись із письменниками 
та старшими, казали, Инших спасав, а себе 
не може спасти: коли він цар Ізраїльський, 
нехай тепер зійде з хреста, і повіримо йому. 
Він покладався на Бога; нехай тепер виз
волить його, коли хоче його мати: казав 
бо, Я Син Божий. Так само й розбійники, 
що були розпяті з ним, до коряли йому. 
Від шестоі ж години настала темрява по 
всій землі до години девятоТ. Коло девятої 
ж години покликнув Ісус великим голосом, 
промовляючи, ЕЛІ, ЕЛІ, ЛАМА САВАХ
ТАНІ? то єсть, Боже мій, Боже мій, чому 
мене покинув єси? Дехто із тих, що там 
стояли, як те вчули, казали, Цей чоловік 
кличе Ілію. І зараз таки один з них побіг, 
узяв губку, й наповнив оцтом, і настромив 
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на тростину, та дав йому пити. Останні ж 
казали, Нехай; побачимо, чи прийде Ілія 
спасти його. Ісус же знов, покликнувшІ[ 
великим голосом, зітхнув духа. І ось за
віса. церковна роздерлась надвоє, від верху 
до низу, і земля затрусилась, і скелі пороз
падались, і гроби порозкрива.1ись; і многІ 
тіла святих усопших повставали, і вийшли 
з гробів по воскресенню його, поприходили 
у святий. г.ород, і явилися богатьом. Сотник 
же.з тими, що. були з ним і стерегли Ісуса, 
побачивши землетрус І те, що сталось, 
полякались вельми, кажучи, Справді, це 
був Син Божий. 

ПОНЕДІЛОК ПЕРЕД ВЕЛИКОДНЕМ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
з чу'і'Jіивоі любови твоєї до людства, .іІіслав 
єси Сина 1·вого, а Спаса нашого Ісуса Хри
ста, щоб ·узяв на себе людське тіло й по
страЖдав смертю на хресті, щоб усе ліод
ство, ішло за прикладом великоt його ла
гідности: Даруй ласкаво, щоб і :Ми- могли 
наслідувати його в терпелИвости, та стали 
сnільниками воскресення -його; у тім же 
Ісусі Христі ГоспоДі нашім.. Амінь. -

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА._ Ісаїя 63, І. 

ХТО це йде з Едому, в червоній одежі 
з Босору, такий величний в своій одежі, 
що виступає в повноти сили своєІ? Це Я, 
той, що-. в устах його справедливість, Я, 
сильний до рятовання. -Чому ж одіж твоя 
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червона, а ризи твої, мов у того, що тонтав 
виноград у тисІ<арні? Я топтав виноград 
сам один, не було зміж народів нікого зі 
мною: і я потоптав їх у гніві мойому, да
вив їх у досаді моїй; кров їх багри.1а на 
мої ризи, от я й замаргав усю одіж мою: 
день бо пімсти мав я на умі, і настав рік 
визволу людей моїх. Я дивився й не було 
помічника; дивувався, що не було І<ому 
піддержати мене: та мені по.>v~ог.1а рука 
моя, й досада моя ніддрежала мене. І по
топтав я ворогів у гніві ,VІойолІу, розбив 
їх у досаді моїй, і нолив зе~1лю їх кровю. 
Вдячно буду згадувати змилування Гос
поднє, і славити му Господа за все те, що 
Господь дарував нам; за все :1обро для дому 
Ізраї.1я, які явив йому в милосердю свому 
і великій ласкавости своШ. Він бо СІ<азав, 
Вони ж народ мій, діти, що не зломлять 
вірности, і він спасав їх. В кожній недолі 
їх, він не покидав їх, і ангел лиця його 
рятував їх: з любови своєї і з ~шлосердя 
свого визволяв їх, підняв їх і носив по всі 
дні давні. Та вони неслухняні бували й 
печалі завдавали духові його; за те ж він 
відвертався і ставав їм нснриятслем; і сам 
воював проти них. Топі згадав народ часи 
давні, Мойсеєві, де він, той, що вивів їх із 
моря з пастирем овець його? ;{е тоіі, що 
Святото Духа свого вложив йому п с~рІ{С? 
Той, що вів Мойсея за нраву РУІ'У вс.1ичню1 
рам ям своїм; розді.1ив перед шн1 ВО іН!, щоб 
вічне вчинити імя собі; Той, що вів їх через 
безодні, мов коня степом широкю•, та й 
не спотикались. Мов стадо, що легко схо
дить у долину, так Дух Господень вів їх 
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до ВІІОІ\ОЮ. Оттак вонив ти твій нарід, що<і 
собі імя славне вчинити. Споглянь же з 
небес, подивись із пробутку твого святого 
і славного: Де люііовшrй жар і r<ріность 
твоя? Ласканість твоя й милосердя твоє 
:10 мене? Чи но ни здержані? А вже ж ти 
Отень наш, бо Авраа~1 нас не відан, та й не 
:нrав про нас Із ра їл,: Ти, Госноди, Отещ, 
наш, наш Відкунитель, від ніків імя твоє. 
Чому ж, Господи, допустив нас, щоб ми 
збилися з пуття твого, щоб закамені"1о 
серце наше й перестало тебе боятись? Вер
нися ж задля слуг твоїх, задля поколінь 
наслі;1дя тного. На короткий час попалась 
nона народові святости твоєї, вороги бо 
паші взяли під ноги святиню твою. Ми 
тепер такими стали, начеб ти ніколи й не 
володів над нами, начеб імя твоє не ймену
валось над нами. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Марка І4, І. 

Б У Л А Ж пасха іі опрісноки по двох 
ннях: і шукали архиєреї, та письменники, 

як би його підступом у:тти і нбити. Та 
казали, не в свято, щоб бучі не було в на
роді. А як був він у Витанії, в господі 
Симона прокаженого, та сидів за столом, 
прийшла жінr<а, маючи любастровий зба
ночок мира нардового, правдивого, предоро

гого, й розбивши посу;Іину, з.1ила йому 
на голову. Бу"1и ж деякі, що серди.1исІ. 
у собі, кажучи, На що ця nтрата .мира? 
можна бо бу.1о це продати бі.1ьш ніж за 
триста депаріїв, та ;щти вбогим: і порікали 
їй. Ісус же каже, Лишіть її; на що завдаєте 
їй жалю? Добре ніл о вчинила на мені: 
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всякого бо часу вбогих маєте з соГ>ою, і 
коли схочете, можете їм добро робити; .\Іене 
ж не всякого часу ~Іаєте. Вона зробила, що 
могла; опереди.1а на.\Іастити тіло моє на 
nогребення. Направду кажу нам, Де тільки 
проповідувати~Іеться Єванге,1ія пя но 
всьому світу, казатиметhСЯ й те, що зро
била ОІ\Я, на спо~шн її. А Юда Іскаріот
ський, О!\ЮІ з дванацятьох, пійшов до 
архиєреїв, щоб ї.\І зра,1ити його. Вони ж 
nочувши, зрціли, і обіцяли йому сріб
няків дати. І шуr<ав, як би у добру гщщну 
його зрадити. І першого ;щя опрісноків, 
як nасхове ягня коло.1и, кажуть йо~ІУ 
ученики його, Де хочеш, щоб ми піі1ш.1и, 
та приготовили тобі їсти пасху? І посилає 
двох з ученнків своїх, і каже їм, !йдіть у 
город, і зустріне вас чоловік, з глеком 
води; й.1іть за ним: і куди ввійде він, ска
жіть господареві дому, Учите,lh каже, Де 
та світлиця, де їсти маю пасху з учrниками 
мої.ми? І він ва.\І покаже гірницю нростору, 
прибрану й готону: там приготовте нам. 
І вийш,lи ученики його й прийш,lІІ н город, 

і знайшли, як він сказаu, і при1·отонн:ш 
пасху. І, ЯІ< настав вечір, прнхо:\ІІТf, він 
з дванацятьма. І як сндісlІІ вошІ, за срого~І 
та їли, сказав Ісус, Направду І(ажу вам, 
Один з вас, котрий їстh зї мною, зра;ІІПІ. 
мене. Вониж почали сумувати й казати іІО 
нього один по одно\\у, Хіба Ж це Я? І f\РУ
ГИЙ, Хіба ж І\С я? Він же, озвавшнсь, каже 
їм, Один з дванацяти, що вмачає зі мною 
руку в миску. Син Чоловічий іде справ::~і, 
як це написано про нього: горе ж чоло

віr<ові то.му, що Сина Чо,1овічого зрадить: 
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добре було б йому, коли б не родився 
•rоловік той. І як їли вони, взяв Ісус хліб, 
і поблагос:ювив, ламав, і давав їм, і каже, 
Прийміть, їджте: це єсть тіло моє. І взяв 
чашу, і віддавши хвалу, подав їм; і пили 
з неї всі. І І<аже ї,'<~, Це єсть кров моя но
вого завіту, що за богатьох проливається. 
Направду І<ажу ва.,І, уже більше не питю1у 
з плоду виноrраднього, аж до дня того, коли 

його пити,\Іу новим у царстві Божому. І 
як відспівали вони гимн, пійшли на гору 
Оливну. І каже їм Ісус, Всі ви поблазни
тесь мною цеї ночі; бо писано, Поражу 
пастиря й розсиплються вівці. Тільки ж 
110 воскресенню моїм попереджу вас у Га
лилею. А Петро каже йо.'<~у, Хоч і всі 
поблазняться, тільки не я. І каже йому 
Ісус, Направду кажу тобі, Що сьогодні, 
цеї ж ночі, нім ще двічі півень запіє, тричі 
відречешся мене. Він ще більш певне 
говорив, Хоч би мені і вмерти з тобою, не 
відречусь тебе ніяк. Так же салю і всі 
казали. І приходять на врочище, що 
зветься Гетсиман: і каже ученикам своїм, 
Сидіть тут, поки молитимусь. І бере з со
бою Петра, та Якова, та йоана, і почаn 
СІ<орбіти та вдаватись у ве.1ику тугу, і каже 
їм, Тяжко сумна душа моя аж до смерти; 
підождіть тут і пи,1ьнуйте. І пійшов трохи 
далі, припав до землі, і молився, щоб, коли 
можна. мимо йшла від нього ця година. 
І каже, Авва, Отче, все можливе тобі; 
візьми від мене цю чашу; тільІ<И ж не що я 
хочу, а що ти хочеш. І приходить, і зна
ходить їх сплячих, і І<аже до Петра, Симоне, 
ти спиш? Не міг ти одної години попилІ,-
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иувати? Пильнуйте і моліться, щоб не 
ввійшли в спокусу. Дух справді охочий, 
тіло ж немічне. І знов відійшов, і молився, 
тіж самі слова промовляючи. І, як вер
нувся, знайшов їх знов сплячих (були бо 
їх очі важкі), і не знали вони, що йо.\1у 
відповісти. І приходить третій раз, і каже 
їм, Спіть уже і спочивайте: годі, прийшла 
година; ось, виданий Син Чоловічий у руки 
грішника,\. Вставайте, ходім; ось, зрадник 
мій уже близько. І зараз таки, ЯІ< ще він 
промовляв, приходить Юда, один з двана
цятьох, а з ним багато народу з мечами й 
кия,,ш, від архиєреїв, і письменнш<ів, і 
старших. Дав же зрадник його знаІ< їм, 
говорячи, Кого поцілую, той же він сам: 
беріть його та й ведіть осторожно. І як 
тільки прийшов, зараз приступив до нього, 
і каже, Учителю, учителю; і поцілуuав його. 
Вони ж валожили на нього руки свої і 
взяли його. Один же з тих, що стояли, 
вихопив меча, і вдарив слугу архиєрей
ського, і відрубав йому вухо. І озвавшись 
Ісус каже ї~1, Чи це ви, як на розбій
ника вийшли з мечами і киЯ\Ш, взнти 
мене? Щодня був я з вами в церкві на
вчаючи, і не брали ви мене: та писаннн має 
сповнитися. І всі вони покину.1и iioro і 
повтікали. А один якийсu молодсц1, ійшов 
за ним, одягнений у полотно по нarn\1y; і 
лов:-1ять його молодці: він же, зоставивши 
полотно, утік від них нагий. І повели Ісуса 
до архиєрея: і сходяться до нuого всі архиє
реї, і старші, і письменншш. А Петро зда
лека йшов за ними, аж у середину в двір 
архиєрейський; І сидів із слугами, та 
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1·рівся І<Оло вогню. Архиєреї ж і вся рада 
шукали свідчення на Ісуса, щоб убити його, 
та й не знайшли. Многі бо криво свід•шюt 
проти нього і не сходились свідченя їх. 
Деякі нста;ш, криво свідчили на нього, 
кажучи, Ми чули як він казав, Я зруйную 
цю РУІ<Отворну церкву, і за три дні иншу, 
некуротнорну ноставлю. Та й так не схо
дились свідчення їх. І ставши архиєрей 
посередині, спитав Ісуса, кажучи, Нічого 
не відповідаєш? Що це, що ці на тебе свід
кують? Він же мовчав, і нічого не від
І<азав. Знов снитав його архиєрей, і каже 
Ному, Чи ти Христос, Син Б:Іагослонен
ного? Це я, і видітимете Сина Чоловічого, 
сидячого нраворуч сили, і приходячого на 
хмарах небесних. Тоді архиєрей роздер 
одіж свою, і каже, На що нам іще свідків? 
ни чули хулу: що думаєте? Вони ж усі 
осудили його, що винен смерти. І почали 
;~сякі п:1ювати на нього, і закривати лице 
йому, й бити по щоках його, й казали йому, 
В гадай: і слуги знущались над ним, бючи 
його долонями. І як був Петро у дворі 
внизу, приходип, одна з дівчат архиєрей
ських; і як побачила Петра, що грівся, 
каже, І ти був також з Ісусом Назарянино"<І. 
А він відріІ.:ся, І<ажу•ш, Не знаю, і не розу
мію, що ти кажеш. І вийшов геть до прид
вору; і півень завіяв. І дівчина побачила 
його знов, і ноча;1а говорити тим, що 
стояли, Цей один з них. Він же знов від
рікся. І трохи згодом, ті, що стояли, СІ<а
зали знов Петрові, Справді з них єси, бо 
ти Галилеєць, і говірка твоя годиться з 
тим. Він же почав лихословити та клястись, 
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кажучи, Я не знаю чолоnіка І\Ього, 11ро 
котрого говорите. І nдруге півень запіян. 
І згадав Петро с"1ово, що промовив йо.\\у 
Ісус, Ні,,І ще дnичі запіє піnень, одречешся 
мене тричі. І ду:\tачи на;\ тим, став п.1акатн. 

ВТОРОК ПЕРЕД ВЕЛИКОДНЕМ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
з чут,1ивої любови твоєї і\О .1юдства, ніслав 
єси Сина тnого, а Спаса нашого Ісусі\ Хри
ста щоб узяв на себе людське тіло й ІJО
страждаn смертю на хресті, щоб усе ЛЮ!\Стnо 
ішло за прикладо:\1 його лагі,~ности: Даруіі 
ласкаnо, щоб і ми могли наслідувати його 
в терпеливости, та стали спільника'ІІИ 
воскресення його; у тім же Ісусі Христі 
Господі нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Ісаїн 50, 5· 

ГОСПОДЬ Бог віпчинив ухо моє, і н нt: 
спротивпвсь, назад не подався. Плечі .\ІОЇ 
дав я на побивання; щоки \ІОЇ на Іюлич
ковання; та й лиця мого не відвертаю ві,\ 
наруги та обп"1ьовання. І Госпо;~ь Бог ІІо
магає мені, тимто я не стидаюсІ., пнІ н 
держу лице моє, мов кремінь, та й :таю. 
що сором ~Іене не досягне. БлизІ,І\О бо той, 
у кого мені справедливі сп,; Хто ж хочl' 
мені противитись? Станьмо разо.\І. Хто 
хоче зі мною судитись? Нехай пристуІІип, 
ід мені! Ось, Господь Бог по.\юже мені: 
хто ж мене судип,? Всі вони розпадуться, 
мов стара одежа, з'їдена мі.l.'lЮ. Хто з.\\іж 
вас боїп,сн Бога, що слухає голосу слугн 
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Госnоднього? Хто у темряві без світла 
ходить, нехай пОJ<падається на імя Госrюд
нє й опреться на Бозі своїм. Ви ж усі, що 
раздунаєтс вогою,, узброєні палющими 
стрілами; ій;J.іть в полу."rtЯ вашого вогню та 
стрі.1 ваших, що їх запалили. Це буде ва" 
з руки моєї, у .'rtyкax nомрете. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Марка IS, І. 

І зараз уранці, архиєреї nорадившись з 
старшими та nисhменниІ,ами, і вся рада, 
звязали Ісуса, nовели, та й видали Пилатові. 
І спитав його Пилат, Чи ти єси цар Жидів
ський? Він же озвавшись, каже йому, Тн 
кажеш. І винуватили його архиєреї богато. 
Пилат же знов сnитав його, І<ажучи, Не 
відказуєш нічого? Он, скільки на тебе 
свіДІ<ують. Ісус же бі,r1ьше нічого не від
nовів; так що дивувався Пилат. На свято 
Ж відnуСІ<аВ Він ЇМ ОДНОГО ВЯЗНИІ<~! 
котрого хотіли. Був же там названии 
Варавва, з своїми затязцями увязнений, 
котрі nід бунт убивство зробили. І викли
кючи народ nочав дома•·атися, щоб, як 
завжди, зробив їм. Пилат же відказав їм, 
говорячи, Чи хочете, щоб виnустив вам 
царя Жидівського? Знав бо, що через 
зависть видали його архиєреї. Архиєреї ж 
наустИ;lИ народ, щоб лучше Варавву від
nустим їм. Пилат же, озвавшись, ізнов 
сказав їм, Що ж оце хочете, щоб я зробив 
із тим, кого звете царем Жидівським? Вони 
ж знов закричали, ще дужче, Розnни його. 
Пилат же каже ї.~, Я•<е ж об зло зробив? 
Вони ж ще гірш кричали, Розnни його. 
Пилат же, хотівши народові догодити, від-
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пустив Ї,\1 Варавву, й передав !суса, по
бивши його, на розnяття. І воїни повели 
його в середину двору, звану Претор: і 
склю<али всю роту. І одягли його в ба
гряницю, і сплели вінок із тернини і об
винули на голову його; та й почали витати 
його, Радуйся, царю Жидівський. І били 
його по голові тростиною, і плювали на 
нього, та, впадаючи на коліна, клю1ялись 
йому. І ЯІ< насміялись із нього, роздягнули 
його з багряниці й одягнули його в одежу 
його, тай пове.1и його на розпяття. І заста
ви,1и мимойдучого Я[(Огось Симона Кири
нея, що йшов з поля, бати<а Олександра 
та Руфа, щоб ніс хрест його. І приводять 
його на Голготу на .~!ісце, прозване Чере
поне місце. І дали йому пити вина з сщІр
ною; нін же не прийняв. І, як розпнял1 
його, воділили одежу його, юшувши жереб 
на неї, що кому впаде, Була ж І'о;щна третя 
і розняли його. І була надпись вини його 
наднисана, ЦАР ЖИД JВСЬJ{ИЙ. І ро3-
пняли з ним днох розбійників, одного по 
правиці, а одного по лівиці в нього. І 
справдилось нисання, що говорип,, І з бс3-
законними нолічено його. І мИ,\Іоходн'Іі 
хулили його, киваючи голонами своїми т:~ 
кажучи, Овва, ти, що руіінуєш церкву і 
в три дні ставиш, спаси себе і зій;tи з хреста. 
Таксамо й архиєреї, насміхаючись один дu 
одного казали, Инших спасав, себе не може 
спасти. Христос, цар Жидівський, нехай 
зійде тепер з хреста, щоб побачи.1и .\ІИ, й 
увіруємо. І ті, що були розпняті з ни.'ІІ, 
зневажали його. Як же настала година 
шеста, темрява стала по всій землі аж ;1,0 
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години дсвятої. А години денятої НОІ<Ли
ІОІУВ Ісус голосом великим, ЕЛОЙ, ЕЛОй, 
ЛАМА САВАХТАНІ? що єсть нереюа
до.\1, Боже мііі, Боже мій, на що мене по
кинув єси? І ;1еЯІ{і з тих, що там стояли, 
ЯІ{ те вчули, І{азали, Ось, він Ілію І{Личе. 
ПобіГШИ Ж ОДИН і СПОВІШВШИ губІ{у ОЦТО\1, 
і настромивши на тростину, напоюnав його, 
І<ажучи, Стрівайте, побачимо, чи прийі\е 
Ілія зняти його. Ісус же заІ{ричавши вели
ЮfМ голосом, віддаu Духа. І завіса цер
І<овна роздерлас~> на двоє з верху аж до 

низу. Бачивши ж сотни!{, що там стояв 
проти нього, що, таІ{ заІ{ричавши, зітхнув 
духа, каже, Справді чолові!{ цей Син ііув 
Божий. 

СЕРЕДА ПЕРЕД ВЕЛИКОДНЕМ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віІ{онічний Боже, що 
з чут.1ивої .1юбови твоєї до .1юдства, ніслан 
єси Сина тного, а Спаса Ісуса Христа, Щ()fі 
узяв на себе людс~>І<е тіло й ностраждав 
с.\Іертю на хресті, щоб усе людство йшло 
за прикла,'\О.\1 його лагідности: Даруй 
ласІ<аво, Щ()б і ми могли насліпувати його 
В ТСрНеЛИВ()СТИ, Та Ста:ІИ СІІі:ІhНИІ(а!І\И ВО

СКреСеННЯ його; у тім же Ісусі Христі Гос
нод і нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. До Жидів 9, 16. 
ДЕ єсть завіт, там .\Іусить врийти й смерть 

завітуючоrо. Завіт бо після мертвих має 
силу; ІІнаІ<ше він не має сили, доки за
ві туючий жиє. Тим же й перший не був 

138 



Середа перед великоднем 

освячений без крови: як ви рік бо МоІісеїt 
всяку заповідь по закону всім людям, то 
взявши крови телячої та коз"1нної з водою 
та червоної вовни й ісопу, покропив і са.\\у 
книгу і ввесь народ, кажучи, Це кров за
віту, котрий завітунав вам Бог. І сюtню і 
ввесь посуд служебний таксамо покроннв. 
д мало не все кровю очищається по закону, 

і без пролиття крови нема відпущення. 
Оце ж треба було, щоб образи небесного 
цим очищалисt,, саме ж небесне лучшими 
жертвами, ніж ні. Не в рукотворну бо свя
тиню увійшов Христос, зроблену на взір 
правдивої, а в саме небо, щоб нині являтисІ, 
лицю Божому за нас; ані щоб богато разів 
приносити себе в жертву, яко ж архиєрей 
входить у святиню по всі роки з чужою 
кровю: а то треба було б йому много разів 
страждати від настання світу, а нині раз 
у кінці віків явився на знівечення гріха 
жертвою своєю. І як призначено людям 
раз умерти, а потім суд, так і Христос один 
раз принесений, щоб понести гріхи богап,ох: 
друге без гріха явиться ждучим його на 
успасення. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки 22, 1. 

НАБЛИЖАЛОСЯ Ж сnято онрісноІ<ів, 
зване насхою. й шукали пись~tенниюt та 
фарисеї, як погубити його; баялиси бо на
роду. Ввійшов же сатана в Юду на пріз
вище Іскаріотського, що був з числа ::\ШІШІ
цяти. І пійшовши, говорив з архиєреями п 
воєводами, як його зрадип-І їм. І зраділи 
вони й умовились йому срібла .1ати. І обі
цявся і шукав нагоди. щоб видіІти його ї."І 
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нuтай народу. Прийшов же день опрісноків 
як треба було колоти пасхове ягня. І післа~ 
Петра та йоана, І<ажучи, Йдіть та приго. 
товте нам пасху їсти. Вони ж сказалц 
Де хочеш, щоб приготовити? Він же каж~ 
їм, Ось, як увійдете в город, зустріне вас 
чоловік, з глеком води, Йдіть слідом за 
ним, у господу, куди він ввійде. І СІ<ажіть 
господареві дом. у, Каже тобі учитель, Де 
світлиця, щоб маю їсти пасху з ученика.\111 
моїми? І той вам покаже гірнищо велю<у 
застелену; там приготовте. Пійшовши ж 
знайшли, як сказав їм, і вриготовили пасху: 
І як настала година, сів він і дванацять 
апостолів з ним. І каже до них, Бажанням 
забажав я цю пасху їсти з вами, перш, ніж 
прийму муки: кажу бо вам, що більш не 
їстиму її, доки сповниться в царстві Божому. 
І взяв чашу й, віддавши хвалу, каже, Прц. 
йміть це та поділіть мін собою. Кажу бо 
вам, що не питиму вже з плоду виноград

нього, доки не прийде царство Боже. І, 
взявши хліб, та віддавши хвалу, переломив 
і дав їм, кажучи, Це єсть тіло моє, що за 
вас дається: це чиніть на мій спомин. Так 
само й чашу по вечері, І<ажучи, Ця чаша 
новий завіт у крові моїй, що за вас пролита 
буде. Та ось руІ<а зрадника мого зо мною 
на столі. Справді Син Чоловічий іде, як 
було постановлено; тільки ж горе чоло
вікові тому, що зрадить його. І стали вови 
перепитуватись між собою, хтоб з них був, 
щ це має зробити. Постало ж і змагання 
між ними, хто з них здається бути більши.\1. 
Він же каже їм, Царі в поган панують над 
ними, і ті, що владу над ними мають, добро-
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діями :~нуться. Ви ж не так: тільки ж най
більший між вами, нехай буде, як най
менший; і хто старший, як слуга. Хто бо 
більший; хто за столо.\1, чи хто пос.1угує? 
Хіба не той, хто за столом? Я ж між вами, 
як слуга. Ви ж пробували зо мною в СІЮ
кусах моїх. І я завітую вам, як завітунав 
мені Отень ~Іій, царство, щоб їли й пи.1и 
за столом моїм у царетні .\\ОЙО.\Іу, і сиаілн 
на престолах, СУіlЯЧИ дванацять родів 
Ізраїлевих. Каже ж Гошодь, Си~юне, Си
моне, ось сатана жадав собі вас, щоб просі
вати, як пшеІІИІІЮ: я ж мо.1ився за тебе, 
щоб не поменшала віра твоя, і ти ко.1исІ,, 
иавернувшнсь, утверди братів твоїх. Він 
же каже йому, Госпопи. з тобою готов я і 
в темницю, і на смерть пійти. Він же каже, 
Кажу тобі, Петре, не запіє сьогодні півеш, 
перш, ніж тричі відрсчется, що не знаєш 
мене. І каже їм, Як посилав я вас без сюши 
і! торбини, й обувя, чи чого не доставало 
вам? Вони ж І<азали, Нічого. Каже тоді 
ім, А тепер, хто має саюзу, нехай бере так
само й торбину: а хто не має, нехай про
дасть одежу та купип. меч. Говорю ж бо 
вам, що щr й це написане має снравдитисІ. 
на мені, І з беззш<оннІІ.\ІИ поліченп його: 
бо все про мене сповняється. Вони ж СІ<а
зали, Ось ~Іечів тут два, Госпопи. Він же 
каже їм, Дово,1і. І вийшовши, нійшов по 
звичаю на гору Оливну; ійш;ш ж слііІп'' 
за ІІЮІ і учепики його. Прибувши ж на 
місце, наже їм, Моліться, щоб не ввійти 
в спонусу. А сам ві,1ступив віп них так, 
як кинути каменем, і прик.1онивши ноліна 
молився, промовляючи, Отче, коли хочеш, 
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~шмо неси чашу цю від мене: тільки ж не 
моя воля, а твоя нехай буде. Явився ж 
йому ангел з неба, підкріплюючи його. 
І, бувши в смертній боротьбі, ще пильніше 
.молився; був же піт його, як каплі крови, 
каплючі на зе,млю. І встав від молитва, і 
прийшов до учеників своїх, знайшов їх 
сплячих від смутку, і І<аже їм, Чого сните? 
Встаньте й мо.lіп,ся, щоб не ввійшли в 
спокусу. Ще ж він промовляв, ось народ 
і званий Юда, один з дванацяти шон поперед 
них, і нриступив ;щ Ісуса поцілувати його. 
Ісус же каже йо:му. Юдо, цілуванням 
Сина Чолонічого зраджуєш? Бачивши ж ті, 
що коло нього, до чого доходить, казали 

йому, Господи, чи вдарити нам мечем? 
І вдарив один хтос1, із них слугу архиєрей
ського, та й ні;цяв йому ухо праве. І оз
вавшись Ісус, І<аже, Останте аж до цього. 
І, приторкнувшись до уха його, сцілив t~ого. 
Каже ж Ісус до прийшовших до нього 
рахиєреїв і воєвод, і церковних старших, 
Як на розбійника ви прийшли з мечами та 
киями? Як щодня був я з вами в церкві, 
не простягали рук на мене: та це ваша 

година і власть темряви. Узявши ж його, 
повели, і привели його в двір архиєрей
ський. Петро ж ішов слідом оддалеки. Як 
же запалили вогонь серед двора та посіда.1и 
вкупі, ·сів і Петро серrд них. Тут побачила 
його одна служниІІЯ, як сидів І<оло світ.1а, 
і, придивляючись на нього, сказала, І цей 
з ним був. Він же відріІ<СЯ його, кажучи, 
Жіш<О, не знаю його. А згодя другий, цо
бачивши його, сказав, І ти з них єси. Петро 
ж І<аже, Чоловіче, Ні. І мало що не через 
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одну ГОJІИНу, ИІІІІІИЙ хтось ствердив, кажучи 
справді і ней з ним був, бо й Га;ш.1еєць він. 
І{аже Петро, Чоловіче, не знаю, що кажеш. 
І зараз, як ще говорив він, запіяв півснІ •. 
І обернувшись ГосІІОдІ,, поглянув на Петра. 
І згадав Петро слово Господнє, ЯІ< говорив 
йому, Перш. ніж півеш, запіє, відречешся 
мене тричі. І вийшовши І'Сть Петро, зап,lа
кав гірко. А чоловіки, що ;1ержали Ісуса, 
насміхались із нього, і били його. І, за
кривши його, били в лице його, та й пита.1н 
його, кажучи, Вгадай, хто вдарив тебе. 
І иншого бо1·ато, ху ливши, казали на нього. 
д як настав день, зібралась старшина лю;J.
ська, та архиєреї і письменники, та й по
вели його в раду свою, кажучи, Чи ти єси 
Христос? скажи нам. Каже ж їм, Коли 
вам скажу, не піймете віри; коли ж і спи
таю вас, не відповісте мені й не відпустите. 
Від нині сидітиме Син Чо:юві<шй нраворуч 
у сили Божої. І сказа.1и всі, То це ти Син 
Божий? Він же до них каже, Ви кажете, 
що я. Вони ж сказали, Нащо нам ще свід
чення? Ca,-.ti бо чу.1и з уст його. 

ЧЕТВЕР ПЕРЕД ВЕЛИКОДНЕМ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
з чутливої любови твоєї до лю;(ства, піс.1а11 
єси Сина твого, а Спаса нашого Ісуса Хри
ста, щоб узяв на себе люі1ське тіло й по
страждав смертю на хресті, щоб усе лю,1-
ство йш:ІО за прикладом його лагі,1ности: 
Даруй ласкаво, щоб і ми могли насліду-
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вати його п терпелиностн, та стали спільни
І<ами нос1.:ресення його; у тім же Ісусі 
Христі Госnоді нашім. А.мінь. 

АПОСТОЛ. І. Коринт. п, І7. 

ЦИМ ЖЕ, що звіщаю, не хвалю нас; що 
не на лучше, а на гірше збираєтесь. Бо 
найперше, ЯІ< сходитесь ви в 11еркву, чую, 
що бунає розділення між вами, й nочасти 
вірю. Треба бо й єресям між вами бути, 
щоб вірні між ва.\Ш явились. Як же схо
дитесь до куnи, то не на те, щоб Госnодню 
вечерю їсти: бо н їді І<ожен один навперед 
другого їсть свою власну вечерю; і один 
голодує, а другий пяний. Хіба не маєте 
домів, щоб їсти й нити? Чи церквою Божою 
гордуєтс й осоромлюєте тих, ще но мають? 
Що ж вам сказати? Чи похналити вас у 
цJ,ому? Не хвалю. Я бо прийняв від Гос
пода, що й передав вам, що Господь тієї 
ночі, котрої був виданий, прийняв х.1іб; 
і, хвалу віддавши, псрелолшн, і сказав, 
Прийміп,, їджте; це є тіло моє, що за вас 
.1амлене: це робіть на спомин мій. Таксамо 
й чашу по вечері, кажучи, Ця чаша є новий 
завіт у крові моїй: це робіть, скільки разів 
пєте, на мій спомин. Скільки бо разів їсте 
хліб цей і чашу цю пєте, смерть Господню 
зніщаєте, доки нін прийде. Тим же, хто 
їстиме хліб цей і питиме чашу Господню 
недостойно, винен буде тіла й крови Гос
нодньої. Нехай же розгледить чолонік 
себе і та І< нехай. хліб їсть і чашу пє. Хто 
бо їсть і пє недостойно, суд собі їсть і пє, 
не розслуджаючи про тіло Госnоднє. Того 
то богато між вами недужих слабих, й за-
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снуло юшолі. Бо коюr б ми са.,Іі сеі'іе рш
суджували, то не булиб осу;~жені. Бувши 
ж осудженими, від Бога караЄ:\ІUСІ., щоб :; 
світом не осуди:шсЕ.. Ти.\І же, браття мої, 
зійшовшись їсти, один одного ложи,1аііте. 
!{оли ж хто голодний, нома нехай їсть; щоn 
на суд не схопились. Про осталhне ж, яrr 
нрийду, ,1ам nорядок. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. JJyкu 23, І. 

І ВСТАЛА вся юрr,а їх і nовели його 
до Пилата. І стали винувати його, кажучи, 
Цього знайшли .мн, що відвертає наро;~ і 
забороняє кесареві .1анину данати, Е{ажу•ш. 
Що він са\шІі є Христос-Цар. Пилат же 
сnитав його, кажучи, Чи ти цар Жи:tіu
ський? Він же, пзвавшись до ю,ого, ю1жr, 
Ти це кажеш. Пилат же сказав до ар
хиєреїв і ло народу, НіНЕ{ОЇ не знаходжу 
вини в чо:1овікові цьому. Вони ж ще пужчс 
лютували, кажучи, Бунтує народ, навчаючи 
по всій Юдеї, почавши від Галилеї аж посі. 
Пилат же почувши про Галилсю, спитав, 
чи чолонік не Галилеєць. А як тільюt 
довідався, що він присуду Іродового, nіслан 
його до Ірода, що також fіув у Єrуса:rн\\і 
тими днями. lpo;t же, побачиuнш Ісуса. 
зрадів ве-lЕ,ми; fіажав бо з,1анна іі<ІчІПІІ 
його; бо чув багато вро нього; і сrнцінансн 
яку ознаку fіачити, що нід ш,ого станетr.сн. 
Питав же ЙОГО СЛОВЮНЕ .\ШfJГИ.\111; ВіН ;ю: 
нічого не ві;tказав йому. Стояли ;к ар
хиєреї та письмrшшюr, завзято вннуючн 

його. Ірод, зневаживши ж його :J воїнащr 
своїми та насміявшись із нього, rцнг11уn 
його в шату ясну і ніслап назад до Пи-1ата. 
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Стали ж собі другамн Пилат та Іро,1 того 
дня; жили бо перше, ворогуючи між собою. 
Пи.1ат же, скликавши архиєреїв та кня
зів і наро.1, каже до них, Приве:ш ви мені 
чоловіка цього, яко розвертаючого народ: 
і ось я, перед вами питаючи, ніякої не знай
шов в чо:ювікові цьому вини, якими ви
нуєте його: Ні, та 1"1 Ірод теж: посилав бо 
його до нього, і осІ, нічого достойного смерти 
не знайдено в ш,ому. Отже покараю його, 
та й шшущу. Бо треба було йому від
нускати одного що свята. Закричали ж 
вони всі разом, кажучи, Геть з І\ИМ чолоі
віком, а відпусти на,,, Варавву: (котрого 
за ЯJ<усь бучу, і за вбивство, вкинено в 
темницю.) Пилат, хотівши відпустити Ісуса, 
знов загонорив до них. Вони ж кричали, 
J<ажучи, Розпни, рознни ііого. Він же 
втретє вромовив до них, Чому, ЯІ<е ж зло 
вчинив він? Ніякої вини смерти не знай
шов я в йому: То ж покаравши, ви пущу 
JЇого. Вони ж намагали голосом ве:шкИ.\1, 
жадаючи, щоб можна його розпняти. І 
перемог"1и голоси їх та архиєрейські. Пи
.1ат же присудив, щоб ста.1ося як бажали. 
Біднустив же ї.\І за бунт і вбивство вкпну
того в темницю, котрого хотіли; Ісуса ж 
видав на їх волю. І ЯІ< повели його, то, 
взявши одного Симона l{иринея, що йшов 
з поля, положили на нього хрест нести за 

Ісусом. !йшло ж за ним еліном велике мно
жество народу й жінок, що го.1осили й 
ридали по йому. І обернувшись до них 
Ісус, каже, Доч1ш Єрусалимські, не плачте 
по мені, а по собі плачте і по дітях ваших. 
Бо ось прийдуть дні, коли скажуть, Бла-

146 



Четвер перед великоднем 

;кенні неплідні й утроби, що не родили, 
й соски, що не годували. Тоді стануть 
говорити горам, Впадьте на нас; і узгірям, 
Покрийте нас. Бо ко;ш зелено~ІУ дерсву 
це роблять, то з сухим що станеться? Вс
дено ж і инших двох лиходіїв з ним на 
смерть. І як приїнuпи на врочише Черепове, 
там розпняли його й "1иходїів, одного пра
воруч, а другого ліворуч. Ісус же J(аже, 
Отче, відпусти їм, не знають бо, що роб,1ять. 
І стояв народ .1ивлячись. Нас.">Ііха,1ися ж 
і старші з ними, кажучи, Ин ших спасав; 
нехай спасе й себе, коли він Христос, ви
бранець Божий. Насміха:шся ж а нього 
й воїни, приступаючи й оцет подаючи йому, 
й кажучи, [{оли ти єси ,щр Жидівсьюrй, спа
си себе. Була ж і надпись над ню1 письмом 
rрецьІ,им, і латинським, та єврейсь1шм, ЦЕ 
ЄСТЬ ЦАР ЖИД ІВСЬ!{ИЙ. Один же з 
новішених лиходіїв хулив його, кажучи, 
[{оли ти Христос, снаси себе й нас. Озвав
шися ж другий, докорив ЙО.\ІУ, І(ажучн, І не
боїшся Бога, коли в тако~tу ж осуді єси? 
Оце ми тут по справедливости по заслузі 
бо за те, що коїли, приймаємо; цей же чоло
вік не вділв нічого лихого. І сказав по 
Ісуса, Спогадай мене, Господи, Я!( нриіі;tсш 
у царство твоє. І каже йому Ісус, Нанрав:Іу 
кажу тобі, Сьогодні будеш зі мною в раю. 
Було ж це J(ОЛО години шестої, і темрява 
сталасr, по всій землі ло годи1ш ;rсвятої. 
І по.">ІерІ(ЛО сонце, і роздерлас1. з<Івіса !\Ср
ковна посередині. І ПОІ(ЛИЮІувши го:rосо_,, 

великим, Ісус, каже, Отче, у твої руки нере
даю духа мого: і це про.\\овивши, віддав 
духа. Побачивши ж сотник, що сталося, 
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нросJІавив Бога, кажучи, Снрав,1і •Іu:ювіІ< 
цей праведний був. І ІІНССІ. наро.1. що зііі
шовся на цю дивовижу, поііачшзши, ІПО 
ста;Іось, бився в грули і вертаr.ся. Стон.111 
ж усі знаІ<О.'>Іі його о;щалеки і1 ж!нки, що 
поприходили слідо.\І за ним із Г;J..lІІлсї, 
;ІИВЛНЧИСh на ЦС. 

ВЕЛИКА ПЯТНИЦЯ. 

На Утрені, замісць Псальми, ПРИ
ЙДІТЬ, ЗАСПІВАЙМО і т.д.треба 
відспівати або відчитати оці Вірші. 

ОСЬ Агнец~.> Божий, що бере на себе 
гріхи світа. Йоана І, 29. 

Він же поранений був за гріхи наші іІ 
.\tучений за беззаІ<оннн наші: це І<ара за 
унокій наш упала на нього і ми його рана\ІИ 

уцоровлені. Жсаїя з, 5· 
У цьому любов, не що м11 любили Бога, 

а що він .1юбив нас: і ніслав Сина свого на 
вблаганнн за гріхи наші. r. Св. йоана Бп
?ослова 4, ro. 

Достоїн Агнещ, заІ<олениіІ нрийняти 
силу, і богацтво, і пре.'<~удрість, і кріпосп., 
і честь, і славу, і благос.1овеннн. Одкриття 
Св. Йоана Богослова 5, rг. 
Слава Оп(ю, і Сину, і Святому Духоні; 
ВІДПОВІДЬ. Як було СПОІ<ОнвіІ<у, і 

тснер, і завж,1и буде: но віки вічні. Амінь. 

МОЛЕБНІ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, благаємо тебе 
:Jг:ІЯнься ~1аскаво на оцю рідню тною, за 
котру Господь наш Ісус Христос нав се6с 
зра;(ити і впасти в ру](И грішників і смерть 
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постражл_ати на хресті; котрий тепер живий 
і царствує з тобою і Свнтим Духом, один 
Бог, на віки вічні. Амінь. 
ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 

твої.\\ Духом завідується і освячується ціле 
тіло Церкви твоєї: Прийми прохання і 
молитви наші, що їх приносимо перед то
бою за людей кожного звання у твоїй свя
тій Церкві, щоб І<ожне з її членів у сво~1у 
призначенню і с.1ужснню могло служити 
тобі справедливо і в побожности; у Хри
сті Ісусі Господі на_!нім. Амінь. 
МИЛОСЕРДНИИ Боже, що сотворив 

єси всіх лю,1еіі і н евенавидиш нічого, що 
сотворив єси, і не бажаєш он~рти грішника, 
а щоб він навернувся і жив. Змилуйсн над 
Жидами, старннни.\\ народом твоїм, і над 
усіма тими, що відрікаються і не признаютJ, 
твого Сина; вибан їх від незнання і сср ня 
зака,tенілого, та від ненависти до слова 
твого; і так принровадь їх до дому, Гос
поди благий, до отари твоєї ІІіі"І о;щогu 
Пастиря Ісуса Христа Господа нашого; 
що жиє і царствує з тобою і Святим Духо,,t, 
один Бог, по віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. До Жидів ro, r. 
МАЮЧИ бо закон тінІ, будучих fi.l<н·, а 

не самий образ річсіі, щороку тими са'ш'ш 
жертвами, що їх нриноснп, без перестшщу, 
ніколи не може звершити приступаючих. 
А то б персстали приносити їх ті, що слу
жать, не мавши в же ніякої совісти за гріхи, 
раз очистивпшсь. А в них щороку ро6иться 
спомин гріхів. Не можна бо, щоб кроu 
бугайова та козлова зні:\1ала гріхи. Тим 
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же, входячи у світ, говорить, Жертви й 
приносу не схотів єси, тіло ж наготовив 
мені єси: огняні жертви й приноси за гріх 
не до внодоби були тобі: тоді я сказав, Ось, 
приходжу (у звитку книги наnисано про 
мене) вчинити волю твою, Боже. Сказавши 
вище, Приное і жертва й огняні жертви й 
приноси за гріхи не схотів єси, ані вnодобав 
єси (котрі по закону приносяться); поті~ 
каже, Ось, ійду вчишпи волю твою, Боже: 
зносить перше, щоб друге поставити. По 
І\ій то волі освячені ,\Іи нриносом тіла Ісу
сово Христового раз на все. І всякий же 
священик стоїть щодня служачи й богато 
разів ті ж самі жертви приносячи, котрі ні
коли не можуть зняти гріхів. Він же, при
нісши одну жертву за гріхи, сів на завсіди 
праворуч у Бога, дожидаючи далі, доки по
ложаться вороги його підніжІ<ом ніг його. 
Одним бо nриносом звершие навіки тих, 
що маюп, бути освячені. Сві;щує ж нам і 
Дух Святий: як с1,;азано перше, Це завіт, 
що завітувати.'І1у Ї.\І після тих днів, говорить 
Господь, вложу закони мої в серця їх, і 
в умах їх напишу їх; і гріхів їх і беззаконий 
їх не споминатиму вже. А де віднущення 
гріхів, там не.\Іа вже приносу за гріхи. Оце 
ж, браття, маючи свободу входити у свя
тиню кровю Ісусовою, новою і живою доро
гою, котру обноuив нам він завісою, це 
єсть тілом своїм; і маючи єр ея великого 
над домом Божи,\1, нристунай,\ю з щирим 
серцем в повноті віри, окропивши серяця 
від совісти лукавої, і обмивши тіло водою 
чистою: держімо непохибне визнання на
дії (в ірен бо той, хто обіцяв); і назираймо 
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один одного, заохочуючи до любови і до
брих діл; не покидаючи громади своєї, як 
у деяких є звичай, а один одного піддер
жуючи: і сті.lL>ЮІ біЛІ, ше, скільки бі.'Іьше 
бачите, що наближується ,1ень. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана І9, І. 
ТОДІ узяв Пи.1ат Ісуса, та й бив його. 

А воїни сплівши вінець із тернИІІИ, наді.1и 
на го.1ову йо.'v!у, і в одежу червону одягли 
його, і казали, Радуйся, царю Жиді всІ, кий: 
і били його в лще. Вийшов тоди знов Пи.1ат 
і каже· їм, Ось я виводжу вам його, що в 
йому ніякої вини не знаходжу. Виіішов тоді 
Ісус у терновім вінці і в червоній одежі. І 
каже їм Пилат, Ось, чоловік! Як же побачи
ли його архиєреї та слуги, то закрича.1и, 
кажучи, Розпни, розпни, його! Каже ї.,1 
Пилат, Візьміть ви й ото, тай розпніть: я 
бо не знаходжу в ні.,, вини. Вінказали 
йому }І{иди, Ми закон маємо, і по нашому 
закону повинен у,,,ерти, бо uін себе СинU.\І 
Божим зробив. ЯІ< же почув Пилат І\С слоnо 
то ще більш з:Іякаnся, і ввійшов у Прстор 
знов, і каже Ісусові, Звідкі:ІЯ єси тн? Ісус 
же відповіді не дав йо,,Іу. Каже ТОі\і йо11у 
Пилат, До мене не говориш? Не зІІасІІІ. 
що власть маю розпняти тебе, і в.•JаС'JІ, .\Іі!іо 
відпустити тебе? ВідІ<азав Ісус, Не .\І<ІІІ іін 
ти власти ніякої ющо мною, ко:1иіі 11е iiv.1u 
тобі дано звиш. Ти.'vІ, хто видаr. мене т!Jui, 
більший гріх має. З того часу шу";ш Пи.1ат 
одпустити його: Жи,1и ж крича!ш, кажучи, 

Коли відпустиш цього чо;юніка, п1 не є 
приятелем Кесареві. Пилат же, почувши 
таке слово, вивів Ісуса. тай сін на сvннщі, 
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що зване Літостротос (Муроваш<а), а по 
єврейськи Гаввата. Була ж нятниця перед 
пасхою, коло години ж шсстої. І каже 
Жидам, ОсІ, Цар ваш! Вони ж закри•шли, 
Візьми, візьми, розnни його! Каже їм 
Пилат, Царя вашого розпну? Відказа.1И 
архиєрсї, Не маємо царя, тільки Кесаря. 
Тоді ж видав ї,\1 його, щоб розпняли. Узя.111 
ж Ісуса, та й nовели. І несучи хрест свій. 
вийшов він на врочище Чсреnове, що звен,
ся 110 єврейськи ГОЛГОТ А. Там розпня;Іи 
ЙОГО, а З ІІК\1 ИНШИХ ДВОХ, НО ЦСЙ і ПО ТОЙ 
бік, посере;щні ж Ісуса. Нанисав же і 
Наднись Пилат, та й виставив на хресті; 
fіуло ж написано, ІСУС НАЗОРЕЙ, ЦАР 
ЖИДІВСЬІ{ИЙ. Цю ж наднисІ, мно1·і 
читали з жидів; бо поблизу города було 
місце, де розпнято Ісуса: а було написано 
по єврейськи, по грецьюі і но лапшсью1. 
Казали тоді Пилатові архиєреї жидівські, 
Не пиши, Цар Жидівський, а що він казав, 
Я Цар Жидівський. Відказав Пилат, Що 
написав, наnисав. Тоді воїни, розпнявши 
Ісуса, взяли одежу його, і зробили з неї 
чотири частині, кожному воїнові частину; 
а ТаІ<ще плащ його; був же nлащ не зши
ватий, а весь від верху тканий. Сказали 
тоді між собою, Не дерім його, а І<Иньмо 
жереб на нього, чий бу де: Щоб сnравдилось 
писання, котре говорить, Поділили одежу 
мою помін себе, і на моє плаття кида.'lи 
жереб. Оце й зробили воїни. Стояла ж 
І<Оло Хреста Ісусового Мати його та сестра 
матері Ного, Марія Клеопова, та Марія 
Магдалина. Ісус же побачивши матір і 
у•н:ника стоячогп І(ОЛО неї, J<отрого любив, 
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каже до матері своєї, Жено, oct. Син твrи. 
Опісля каже ученику, Ось мати твоя. 
3 тієї години узяв її ученш< до себе. Після 
цього, знаючи Ісус, що все вже звершилось, 
щоб справди.1осt, писання, каже, Жаждую. 
Стояла ж посудина повна оцту: вони ж 

наноївши губку оцтом і на тростину настро
мивши, піднесли ЙО.'ІІУ до уст. ПОІ<ушавши 
ж оцту Ісус, каже, Звершилось; і, схиЛІШІШІ 
голову, віддав духа. Жиди ж, щоб не оста
валисІ, на хрестах тіла в суботу, (був бо 
великий день тієї суботи), вросили Пилата, 
щоб поперебива;rи їм гомі:1ки, та й поздій
мали. Прийшли тоді воїни, і першому поло
мили ноги, і другому розннятому з ним. 
Як же прийшли до Ісуса і побачили його 
вже мертвого, не перебили йому ніг. Одшr 
же з воїнів вроколов йому бік списою, і 
зараз вийшла кров і вода. І той, що бачив 
це, засвідкував, і нравдиве свідченнн його: 
і знає він, що говорить нравду, щоб ви 
вірували. СталосІ, бо це, щоб писання 
справди.1ось, [{істh його· не буде перелом
лена. І знов инше писання каже, Дивити
муться на того, І<ОГО прокололи. 

ВЕЧІР ПЕРЕД ВОСКРЕСЕННЯМ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ДАРУЙ, Госноди, щоб, як uхресТІІЛІІСІ. 
ми у смерть благос.1овенного Сина Твого. 
а Спаса нашого Ісуса Христа, змогли та
кож безнастанним умертв,lюваІшям лихих 
похотей наших погребтися з ним; і щuіі 
через гріб і смертні ворота, З\1огли ми 
прийти до pa;ticнoro воскресеннн нашо1·о; 
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Вечір перед воскресеІІІ-ІЯАt 

задля заслуг того, що в'vІер і був похо. 
ванні!, і знов ооскрес для нас, Сина твойого 
Ісуса Христа Господа нашого. Алtінь. 

АПОСТОЛ. І. Св. Петра з. І7. 

ЛУЧШЕ бо, коли воля Божа, постраж
дати за добрі діла, аніж за ді.1а лихі. Бо 
Христос також один ра1 постраждав за 
гріхи, праве,1ник за неправедних, що був 
у.'ІІертвлений по тілу, но ожив духом; в 
котрому, і ТІНІ духам, що в темниці, пійшов 
і проповідував: що колись неслухнянющ 
були, ЯІ< того часу дожидала їх довготер
пеливість Божа, за днів Ноя, як приго'ГО
влявся ковчег; в котрім мало, то єсть ОСІ>· 
меро душ, спаслося від води. Цьому ж 
подібний образ хрещення, що і нас тепер 
спасає через воскресення Ісуса Христа (не 
відложення тілесної нечистоти, а совісти 
доброї обітнияц перед Богом), котрий воз
нісся на небеса, і єсть праворуч у Бога, 
котрому покорились ангели, і еласти й 
сили. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 27, 57· 

ЯК же настав вечір, прийшов чоловік 
заможний з Ари.матеї, а ймя йосиф, що 
й сам учився в Ісуса. Цей пішов до Пилата, 
просити тіла Ісусового. Тоді Пилат і зве
лів віддати тіло. І взявши тіло йосиф, об
горнув його плащеницею чистою, і положив 
його у новім своїм гробі, що висік у скелі; 
і ПрИІ<ОТИВ ВС.lИІ<ОГО каменя ДО двереЙ 
гробу і відійшов. Була ж там Марія Маг
далина і друга Марія, і сиділи напроти гpn-
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ба. Завтрішнього ж дня, що наступив піс.1я 
nриготовання, зібрались архиєреї та фари
сеї до Пи.1ата, кажучи, Пане, на.\\ятає.\ІО, 
що той обманець казав, ще живий, Через 
три дні встану. Прикажи ж оце стерегти 
гроба до третього дня, щоб, прийшовши 
ученшш його в ночі, не вкрали його, і не 
сказали народові, Устав із мертвих: і бу;\е 
остання о.'v!ана гірша першої. Сказав же 
їм Пилат, Маєте сторожу; йдіть, забезпечте, 
як ті.1ьки можете. Вони ж, пішовши, за
безпечи,1и гріб, запечатавши ка.'vІінь, і по
ставили сторожу. 

ВЕЛИКДЕНЬ. 

На Утрені, замість []сальми, ПРИ
ЙДІТЬ ЗАСПІВАЙМО і т. д., треба 
відспівати, або відчитати ці Вірші. 

ХРИСТОС наша Пасха, принесена н 
жертву за нас: тим же святкуй,\! О; не i:.J 
стар~н1 квасо.'v!, ані з квасом злоби та лукав
ства, а.'!е в опрісноках чесности і прав.111. 
r. l{оринт. 5, 7· 

Христос, уставши з мертвих, уже fіілLш 
не вмре: смерть над ним більш не має влади. 
Бо те, що він умер, для гріху у.чср; а тl', 

що він жиє, Богові жиє. 
Таксамо й ви себе числітІ,, що н11 нж~ 

мертві для гріух: а живі Богові у ХрІІсті 
Ісусі Господі нашім. Ри.~tл. 6, 9· то. 11. 

Христос воскрес із мертвих: і ставс)t 
первістком із тих, що заснули. 
Бо як через чо.1ові1<а прийшла С.\Іtр п.: 

через чоловіка рівно ж і воскресення :: 
мертвих. 
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Бо як в Адамі всі вмирають, таr< і в Хри. 
сті всі оживають. І. Коринт. IJ, 20. 
Слава Отцю, і Сину, і Свято.~у Духові· 
ВІДПОВІДЬ. Як було споконвіку, і 

тепер, і завжди буде; по віки вічні. Амінь. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що через Сина 
твого однорідного Ісуса Христа пере~Ііг 
єси смерть і розтворив нам двері до вічного 
життя: Смиренно благає.\\о тебе, щоб, як 
особенною благодаттю твоєю зберігаючи 
нас, сповняєш серця наші добрими бажан
нями, так, щоб ми, при безнастанній nо
-~очі твоїй, змогли довести їх до доброго 
здійснення; у Христі Ісусі Господі нашім, 
що жиє й царствує з тобою і Святим Духп:~~, 
единий Бог, на віки вічні. Ал1інь. 

АПОСТОЛ. Колос. J, І. 

}{ОЛИ Ж OJ{e ВОСІ<ресли ВИ З Христом, ТО 
гірнього шукайте, де Христос сидить по 
правиці в Бога. Про гірнє думайте, а не 
про земне. Умерли бо ви, і життя ваше по
ховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, 
життя ваше, явиться, тоді і ви з ним явитесь 
у славі. Оце ж умертвіть ч.1ени паші, що 
на землі nерелюб, нечистоту, нристрас1 ь, 
лиху похіть, зажерливість, котра єсть 
ідолослуження: за І\е йне гнів Божий на 
синів неслухняности: між котрими й ви 
КОЛИСЬ ХОДИЛИ, ЯК ЖИЛИ МіЖ НИМІІ. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 20. r. 
ПЕРШОГО ж дня тижня приходить Ма

рія Магдалина вранці, як ще було темно, 
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до гробу, і бачип., що камею, одва:1ено від 
гробу. Біжить тоді, і nриходить до Симона 
Петра та другого ученика, котрого любив 
Ісус, і каже їм, Узято Госnода з гробу, і не 
знаємо, де положена його. Вийшов тоді 
Петро і другий ученик і nрийш~1и до гробу. 
Бігли ж обидва разом, та другий ученик 
nобіг скоріще від Петра, і nрийшов пер
ший до гробу; і нахилившись, бачить, що 
лежить nолотно; та не ввійшов. При
ходить тоді Симон Петро слідом за ним, і 
ввійшов у гріб, і видить, що лежить полот
но; а хусп<а, що була на голові його, не з 
nолотном лежа:Іа, а осторінь, звита, на од
ному місці. Тоді ж увійшов другий ученик, 
що прийшов перший до гробу, і ви,1ів, і 
ввірував. Ще бо не знали писання, що має 
він з мертвих воскреснути. Пійrшш ж то,1і 
ученю<И знов до свого дому. 

ПОНЕДІЛОК СВІТ ЛИЙ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що через Сина 
твого однорідного Ісуса Христа переміг 
єси смерть і розтворив. нам двері до віч
ного життя: с.,шренно 6.1агає.\ІО тебе, щоfі, 
як особенною благодаттю твоєю збері
гаючи нас, спо1шяєш серця наші нобри.Іш 
бажаннями, TaJ<, щоб ми, при бсзнастаннііі 
помочі твоїй, змогли довести їх до доброго 
здійснення; у Христі Ісусі Господі наші.Іt, 
що жиє й царствує з тобою і Святим Духом, 
єдиний Бог, на віІ<И вічні. Амінь. 

!57 



Понеділок світлий 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Ді.'Іння ro, 3.;.. 

ВІДКРИВ Петро уста свої і каже, По
правді постерегаю, що не на .1ице диnип,ся 
Бог; а з 1-:ожного народ;у, той що боїться 
його, і робить пращ~у, приятний йому. 
Слово, що Бог піс.1ав синам ІзраїлеоИ.\І, 
благовіствуючи впокій через Ісуса Христа 
(це Господь усіх); ви знаєте те слово, що 
було розголошене по осій Юдеї, почавши 
ві;~. Га:шлеї після хрещення, що проповіду
оан й оан; Про Ісуса з Назарета, ЯІ< помазав 
його Бог Духом Святи.\І і силою, а котрий 
ходив, роблячи добро та сціляючи всіх 
підневолених диявол о.\\; бо Бог був з ним. 
І ми свідки всього, що він робив і в зе.млі 
жидівсІ,кій, і в Єрусалимі; котрого уби.1и 
й повісили на дереві: цього воскресив Бог 
треп,ого дня, і дав йому статись явним; не 
всьО.\ІУ народові, а свідкам вибраним від 
Бога, власне нам, що їли й пили з ним по 
воскресенню його з мертвих. І приказав 
на.\\ проповідувати народові та свідкувати, 
що він призначений від Бога судією живи.\\ 
і мертвим. Про цього всі пророки свід
кують, ЩО ВСЯІШЙ, ХТО Вірує В НЬОГО, Bik 
пущення гріхів прийме через імя його. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки 24, IJ. 

ОСЬ двоє з них ійшло того ж дня на се:ю, 
зване Емаус, гонів з шістьдесять від Єру
салиму. І роз~юв.1яли вони між собою про 
все те, що сталося. І сталось, як роз~ю
вляли вони та перспитувались, що сам 

Ісус, наближившись, ішов з ними. Очі ж 
їх були вдержані, щоб не пізнали його. 
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Каже до них, Що не за речі, про котрі роз
мовляєте між собою, йдучи, та су,\tуєтс? 
Озвася ж О;1ИН, на і~tя Клеопа, й каже ;щ 
нього, Хіба ти о;щн Захожий у ЄрусалІвtі, 
і не знаєш, що сталося в iio,ty t{юш пнюш? 
І t<аже Ї:\1, Що ж таt<с? Вони ж сказали 
йому, Про Ісуса Назарянина, що був ,\tуж 
пророк, сильний пі.lО.'ІІ і с:ІОво~t веред Бо
гом і всім народо.'\1: і як вида.1и йпго ар
хиєреї та князі наші на суд С.\\Српшй і 
розпняли його. Ми ж уповали, що це він 
був, що мав снасти Ізраїлн: а до тогп всt,ого 
третій це день ійдс сьогпдні, я" ІІС ста:tосн. 
Іще й жінки ;1СЯІ<і з ІІаших ІІаляt<а:ІІІ нас, 
бувши рано при гробі, і не знаІІІtІОІJІіІН тіла 
його, прийшли, опоnідаючи, що яв:tеІІІІЯ 
ангелів бачи~1и, котрі гпворяп,, що він 
живий. І пішли деякі з наших /\О t·pniiy, і 
знайшли так, як і жіню1 казали; ііого ;І( 
не бачили. І каже він по них, Ой lіс3у1ші 
й ліниві серt{е~І вірувати всьо~tу, що про
мошпи прорОІ(И: чи немусів Христос r(t: 
перетерпіти і ввійти в с.1аву снпю? І, по
чавши від Мойсея і від усіх прпrоків, 
виясняв їм у всіх ІшсаІшях нро ш.оr·о. І 
наближились до села, ку.1Іf іін!:ІИ; і пін 
зробив, ніби хотів ійти ;(а:їьшс: нщш ;к 
сnиняли його, кажучи, Зістаю,сн з на.шr: 
бо вже вс•tеріс, і пізна поrа. І вr1iiiriroв, нtоГ. 
зістатись з нюш. І ст<J~lось, як си:tів він 
За СТОЛОМ З НИNіИ, DЗЯВ хліб, пnі'і;JаГОС.1013ИВ, 
і псрело,\шв, та й tJOДat! їм. І,\; ;ке відІ<рІІ
лись очі й пізнали впни ііого; і він :ншr' 
зперсд їх зпру. І І<аза.lи вони (ЦІІн ;щ о;(

ного, Хіба ж серце наше не палало в нас, 
як промовляв до нас у дорозі, і ЯІ< роз-
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кринан нам писання? І ІJСТаІJІLІИ тієї ;1\ 
години, вернулись у Єруса,1ЮІ і :щаіішлн 
:1іfіраних одинацять, і тих, що були з ІІИ.\111, 
як гоDорили, Встан Господь справні, і 
ян1шся Си.\юнові. І розпоні.1и вони, 1цо 
сталося ІJ дорозі, і як пізнали Ііого в .lа\Іан
ню х.1іба. 

ВТОРОК У ВЕЛИКОДНІМ ТИЖНІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що через Сина 
твого одноріпного Ісуса Христа переміг єсн 
смерп.. і відчинив нам двері до вічного 
життя: С.\Іиренно благаємо тебе, щоб, як 
особенною благодаттю твоєю зберігаючи 
нас, сповняєш серця наші добрим бажан
ням, так, щоб ~ш, при безнастанній помо•Іі 
твоїй, змогли довести їх до доброго здій
сненнн; у Христі Ісусі Господі нашім, що 
жиє й царствує з тобою і Святим Духом, 
r.диний Бог, на віки вічні. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛЯ. Діяння IJ, 26. 

МУЖІ браття, діти роду Авраамового, і 
неі богобоязливі ,,,іж ва~ш, вам с.1ово спа
сеннн цього послано. Ті бо, що жили в 
Єрусалимі і князі їх, не розу~1і.1и цього і 
голосів пророчих, читаних що суботи, СПlJ
ІJШІЛИ їх, осудивши його. І хоч не найш.1н 
в ньому ніякої ІJИІІИ смерти, проси.1и Пи
лата убити його. Як же сповнили усе, що 
про нього писано, зняІJши з дерева, поло

жили у гробі. Бог же воскресив його з 
:~~ертвих: і многі дні являвся він тим, що 
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поприходили з Га:шлеї до Єрусалю1у, !юни 
свідки його перед .Іюдь:-vш. А ~ш вам б:Іа
rовіствуємо обітування ;:~ане отцю1, що ііого 
Бог сповнив нач, дітя.ч їх, пі;(нявши Ісуса; 
як це також написано в другій пса.Іь.\Іі, 
Син мій єси ти, я сьогодні родив тебе. А 
що воскресив його з .11ертвих, так, що бі.Іь
wе не вернеться на зотління, то так говорив, 
дам ва2\І святий Давидів завіт. Ти.\\ і в ни
шій псальмі говорить, Не даш свято.чу тво
йому видіти зотління. Дави," бо, нос.Іу
живши свойо.му родоnі, Божою волею уснуn, 
і положена його до батьків його, і ІШІціu 
зотління: той же, що його Бог ні,tннu, вс 
видів зотління. Відо.ІІС ж нехай бу;\С uа.ч, 
мужі браття, що через нього ва.~І прощення 
rріхів пропові;:~ується: від ЧОГО І!С .\101'."111 

ви у законі Мойссєnім оправ;щтися, ~· то.чу 
всякий віруючий опраnдується. Гля:tіл. 
же, щоб не прийш.Іо па вас те, що С!\азано 
в пророків; Дивіться, гордівниюІ, та 
дивуйтесь, та !1 пощезайте, бо ;~і:н> рr>•1.1н> 
я в дні ваші, діло, котро:\ІУ не увірн.1rr б. 
коли б хто розказував вач. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. ЛуІUІ .!..f, 3t1. 

САМ Ісус стан riOcepe;t них і r;a;r'L' r ·'· 
УпокіН ва,м. Вони ж по.1НІ\іІ.ШС!, і IICf'L' 
страшились, ду:v.аючи, що духа uа•;,:л •. 
каже ї.м, Чого стрівожн.1ІІсr,? І •Ior·o .Іу.чJ.:r' 
встаютІ, у серцях ваших? Дивітr.сн шt РІ'І'ІІ 
МОЇ і ІІОГІІ ~ІОЇ, ЩО ЦС СіІ\1 Н: ;(ОТ!ІІ•::!;JЛ.'•':, 
.~о~ен~ й придивіться: бо :tyx ті.1а іі r<<>cr·:·;, 
не має, ЯІ\ бачите, що н ~Іаю. І ц~ говор;І'ІІJ. 
показав ї,,І руки 11 ноп1. ІЦе ж m; щ' поня.tt! 
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вонн віри :J pa;toщiu та нивувалисІ., KЗ/til' 
ї~І, Маєте що їсти тут'! Вонн ж йо:\\у подали 
• Іастину риfін печеної та мспоного щіт,ниІ\у. 
І взяв він і їв пере;! ними. І каже Ї'>~, (),tc 
ж с"1ова, що говорив я ва.\І, ще бувши :1 
на:\ІИ, що мусип, сираннитися все, nисане 

н законі Мойсеєвому, і в пророках, і n 
исаш.мах про мене. Тоді відкр нв їм розу:\1 
розуміти nисання, і каже їм, Так воно на
Ішсано і так треба було терпіти Христу і 
воскреснути з мертвих третього дня; щоіі 

нроnові,1увалисІ. IJ і.\ІЯ ііого покаяння і він
пущення гріхів ,;1іж усі~Іа народами, по
чавиш від Єрусалиму. Ви ж свідки щ.ого. 

ПЕРША НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Отче, що дан єси од
норідному Синові твойо.\ІУ вмерти за гріхи 
наші й трсп,ого дня воскреснути на оправ
нання наше: По:\lожи нам геп, nозбутися 
заквасу з:Jоби та лукавства, щоfі :JаІІЖі!ІІ 
МОГЛИ МИ С.'ІУЖИТІІ ТОбі ЧИСТОТОЮ ЖИТТЯ 
нашого і прющшо; ЗадJІЯ заслуг того ж 
Снна твого Ісуса Хрнста Господа н<Ішого. 
Амінь. 

АПОСТОЛ. І. Св. йоана Богосл. 5. ;. 

ВСЕ бо роджене від Бога світ псремаг<tє: 
і ця перемога, що подужала світ, це ніра 
ніІша. Хто це, що nодужує світ, як не той, 
хто вірує, що Ісус Син Божий? Це той, що 
нрийшов :1 во:rnю і І'ровю, Ісус Христос: 
не :1 І~О/!ОІо ті.lІ,кн, а :; веч ою і кровю · а 
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Дух снідІ<ує, бо Дух є прав;щ. Бо сеп. три. 
що свідкують на небі, Отець, Слово, і Свя
тий Дух: і ці трп одно. І троє їх, що сві:t
кують на землі, дух і вода, і кров: і ні троr: 
сходяп.ся в nдно. ){оли сві;РІСННЯ mn;teii 
приймаємо, то сві;tчення Боже більшr; no 
це свід•Іення Боже, котрІНІ свідчив про 
сина свого. Хто вірує в Сипа Божого, M<lf: 
свідчення в собі: хто не вірує Богу, лтют
ком зробив його, no не увірував у сві.t
чення, котри'І\ сві;tкував Бог про Сина 
Свого. А не сві;t•Іеннн єсть, що іюптя вічне 
,:tав нам Бог, а це життя у Сині його. Хто 
має Спна, має жпття; хто ж не має Сина, 
життя не має. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 2n, тr). 

ЯК же був вечір дня того, першого в 
тижні, як двері були замкнені, де зібра:шсь 
ученики задля страху перед Жндами, нриіі
шов Ісус та й став посередині, і к<Jжс ї,1, 
Упокій вам. І Іtе промовивши, показав ї,>І 
свої руки і бік свій. Зра,:~;і.111 тоді У'ІСІІІІЮІ. 
побачивши Господа. To;ti Ісус нрtJ:.ІОВІІВ 
знов, УпОІ<ііі ua.>t: Яко іІ< піс.1ав .\Іенс Отец1 .. 
і я посилаю вас. І як І\С про~\ОВІІВ, ;~унув 
на них, і каже, Прніі.чіть Дух<t Свнтоrt~. 
І{о~ІУ відпустите гріхи, віднустял.(н їч. 
кому ж задержите, задержаться. 

ДРУГА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ RЕЛИКОДЮІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

НСЕМПГУТ/ffЙ Боже, "l" ві.щан <ХІІ 
о;щорі;tноІ·о Сина тпоrо в ;і;сртІ•у Ja rpixl! 1 
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на взір побожного життя: Даруіі нам б.l<J
годать, щоб ми змогли завжди з найбіль
шою поднкою nриймати неоцінене його дО·· 
бродійство, а також щодня з.,щгалисн йти 
за слідами найсвятішого його життя; \' 
тому ж Христі Ісусі Госnоді наші~І. Амінь. 

АПОСТОЛ. 1. Св. Петра 2, 19. 

ЦЕ бо угодно nеред Бuго;J, ко:ш хто ранн 
совісти Божої nереносить смуток, стра
ждаючи не ло правді. Яка бо похвала, 
коли, согрішаючи іі биті н .1ице, терnите·~ 
!{оли ж добре робите, і за те терлите; нриіі
!'>Іайте це супокійно; це бо угодно пер~.l 
Богом. На це ж ви й nоІСІИІ<ані: бо і Хри
стос страждав за вас, оставляючи вам nри

І<лад, щоб ви йшли слідом за його стопамн: 
котріШ не згрішив, і не знайдено nідстуn\' 
в устах його: котрий, злословлений, не 
злословив, і страждаючи, не грозив; а по
кладався на того, що судить праведно: 

І<отрий гріхи наші сам підніс у свойому ті:Іі 
на дерево, щоб ми, для гріхів у.11ерши, пра
ведно жили: його ж ранами ви уздоров:Існі. 
Були бо ви як вівці блукаючі; тільІ<ИіІ< rн:r
нулись тепер но Пастиря і Вл::~;пшн !tуш 
наших. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 1и, li. 

С}{АЗАВ Ісус, н пастир добрий: пастир 
нобрий душу свою кладе за вівці. Най.мит 
же і хто не nастир, що не йо1·о вівці, fіачип., 
нк БОВІ< іде, та й кидає вівці, й ут і кас; а 
вовк хапає їх і розсилає вівці. І-Іайюп 
іІ\е утікає., fio Uill ІІ<1Й~ІІІТ. і ІІС ;tбar: ІІ)НJ 
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Третя неіJіля nic.tя велІІкnІJІІя 

uівці. Я настир добрий, і знаю мої вівці, 
і знають мене мої. Яко ж знає мене Отець, 
таІ< і я знаю Отця; і життя моє кладу за 
вівці. І инші вівці маю, що не з цієї ко
шари; й тих ,\Іушу nривести, й голос мій 
почують, і буде одна отара, й один пастир. 

ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

НСЕМОГУТНІЙ ооже, що щнн:нічуєш 
світ,1О.І1 правди длн тих, хто н темряві 
б.1удип., щоб вони .>о1а.1и спромогу верну
тися на дорогу праведности: Даруй всім 
тим, що обєднались у Христовій вірі, щоії 
вони :І~Іогли відкинути все, що противитьсн 
їхньо~1у піроісповіданню, і nоступали :1<1 

всім, що годитьсн :і ним; у Хrнсті Ісусі 
Госnоді нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. r. Св. Пеmра • т 1. 

ЛЮБІ, молю uac, НІ\ чужо~.:торо1щін і 
нрохожих, ухиляйтесь нід тілесного хо
тіння, котре воює протн душій nровадьте 
чесне життя .\Ііж nоганами; щоб говорячн 
про вас, яко лиходіїв, ю1огли вони, днв.lн
чись на добрі діла ваші, с.1авити Бога в :teнt. 
одвідання. Коріться всЯІ<О~ІУ .Ію;tсько.ІІV 
начальству ради Госnода; чн 1 ,, Іtареві. 
яко найвищому, чи то началІ.нш<ам, я"" 
тим, що від нього пос:Jані на ПОІ<араннн 
лиходіям, а на похва.1у іJ:ОбротворцЯ.ІІ. 
Така бо воля Божа, щоб ви, роб:ІЯЧІІ добро. 
:щогли ут11шитн незнання Gсзрозу.ІІНИх 
людей: Я І\ о снІJбідні, та не вживаю•ш свrн:t 
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ТрrІІІ.'І неділ.ч ІІісл.ч tlt'!lllllOt)H.<t 

сuоuоди яко нокривала 3лоuи; а нко С.1УІїІ 
І>ожі. Усіх шануйте. Браттінство .ІюuіlІ .. 
Царя •1естіть. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Cti. Йои11а 16, 16. 

СКАЗАВ Ісус у•ІеникюІ своїм, За .\Іа:шіі 
•Іас і не бу;:~етс видіти мене; і знов за малніі 
•Іас, і побачите мене; Go я ііду ;.1u Отцн. 
І{азали тоді деякі :J у•ІеНІІкін ііоп1 між с"
ііою, що це, що каже він нам, За .\Іа:шй час 
і не будете ви;~ іти :\Іене; і знов 3а "алий •Іас 
і нобачнте ,,Іене; і, Бо я ііду ;.~о Отця? Ка
Jали ж, LЦо це, що він каже, За "а.1ий час? 
Не знаємо, що він каже. Знав же Ісус, що 
хотіли його спитати, і каже ї.\t, Про це ро:J
нитуєтесь між собою, що я сказав, За машІіі 
час і не будете виді тн мене; І знов за .">Іалніі 
час і побачите мене? Направду rоворн1 
ва.\\, що плакати й ридати будете ви, а світ 
fіуде веселитись: ви ж сумуватн,\\ете, та 
смуток ваш на ра;~uщі обернеться. ЖіНІ\а 
ж як ро11жає, смуток має, fio нрийш:1а 
ІїІДИНа ЇЇ: СКОро Ж урО[ІИТЬ '\ИТІІНу, ВЖе 
не на.\\ятм: судоро1·ів :1 радощів, що на
родилась людина на світ. І ви оце тенер 
смуток маєте: знов же побачу вас, і зве
селиться серце ваше, і радощів ваmих ніхто 
не візІ,ме ві11 вас. 

ЧЕТВЕРТА 

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що тільюІ ТІІ 
о;tин можеш направити нешцатні пuхоп1 
і СJ(jЮнносm грішних :1юдеі\: Даруй ;Ію;~я'" 
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твоїм :1юіїов ;to тоІ·о, що ТІІ :Іанові;tасш, і 
бажання того, що тн обіцяєш; так, щоб .\111 
серед богатьох нсі:ІЯЮІХ нсрс.чін на сuіті, 
нробува:ш серцЯ.\111 нашими в трівкостн іі 
певне там, де прав:оша ра:tість нас ;tU/1\ІІ
дає; у Христі Ісусі Гошо,1і нашім. Алtінь. 

АПОСТОЛ. Св. Якова т, 17. 
УСЯІ{Е добре даяння і ВСЯЮІіі зutр

шениіі нар з висоТІ! схо;щть, од Опtя сніт.'1а, 
в котрого нема неремінн, ані тіни з,,Іінн. 
Схотів бо, то іі норо;щв нас с:tовО.\1 нр<ш:щ, 
щоб бути нам яюшс1, ІНJЧИІІО.\1 твориuа 
ііого. Тим же, браття .\ІОЇ любі, нсхаіі iiy;tc 
всякий чоловік скорий на с:Іухаfшн, і не
скорий на слова, нескорн й на t·нів; І·иів ііо 
.1юдини правди Божої не чнюпr.. За;tю" 
того відкиньте всяку погань і ост<ШОІ< зла, 
а прийміп, у :lаrідности носаджснс с.:10но. 
що може спасти душі nаші. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана т6, 5· 
СНАЗАВ Ісус учешшам сnої~~. Т~нср 

ійду до пославшого мене, і ніхто :1 ва( 
не витає .\ІСне, Куди йдеш? Та що І\І~ .:":І
зав Я вам, СМУТОК СІІОВНШІ СсрІ(С ВііІІІ!:. 

ТіJІЬЮІ ж я нравду говорю на.\1; ІУ'ІІНl' ва,t. 
щоб я нішов: як бо ІН' иііііtУ. УтінІІПt''ІІ. 
Не ІІрНЙде )(О вас; ЯІ' іІ((' ІІЇ;\у, !ipi!!JI.!IO JЇОІІІ 
до вас. А той нриІішовшІІ, :tо~орІпІ. сні
тові за гріх, і за нpan,l.y, і за су;\: :1а 1·ріх. 
бо не віруюп, у мене; за нрав;tу іІ\, ііо jJ 
до Опtя .\ЮГО йду; й Gільше не ІІlІії<ІЧІІП' 
мене; за суд, бо юtязІ. світа ІІього осу ;ОІ\('· 
ний. ІЦе бт·ато маю говорити ва.'І, та НІІ 
Не .\10Жt'Т~ НUСИТІІ НИІІі. ЯІ·: il(l' ВЇІІ, тоіі 
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Пята неділя після великодня 

Дух правди, прийде, то проведе вас до nсеї 
правди: бо говоритю1е не від себе; а все, 
що чути.\Іе, те буде гоnоритп: і відкриє na,\t 
те, що має прийти. 
Той :'\\еве проелаnить; бо з .\ІОГО прийме 

і звістить ва.'\1. Усе, що має Отець, - моє: 
тим я сказав,. що з ~Іого він прий~tе і зві
стить ва~І. 

ПЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ, від тебе ж усе добре нохu
;щть: Даруй на.\\, смиренни.-" слугам твої.'\\, 
щоб при помочі вдохновення твого свя
того, могли ми думати ті.1ьки вро добре, 
і під твоїм ласкавим проnодо~t чинити лиш 
добро; у Христі Ісусі Господі наші.'\\. Амінь. 

АПОСТОЛ. Св. Якова r, 22. 

БУДЬТЕ ж діячами слова, а не тільки 
слухачами, об.\tанюючи себе са.,шх. Бо 
коли хто слухач слова, а не діяч, той по
добен чо.1овікові, що дивиться на природне 
лице своє в зеркалі. Подививсь бо на себе, 
та й відійшов, та зараз і забув, який він 
був. Хто ж дивиться в звершений закон 
свободи, та й пробуває в ньо,,tу, той не 
слухач забуваючий, а чинитель ;"Ііла, такий 
буде благословенний в ділашво своїм. Коли 
хто думає, що він вірен між ва~ш, а не 
уздає язика свого, та об.,tанює серце своє, 
у того марна віра. Чиста віра й не опо
ганена перед Богом і Отцем єсть це, щоб 
ні·оRі:ІvвапІ сиріт і вдовиць у горю їх, і 
держати себе неопоганеним иід світа. 
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ЄВАНГЕЛІЯ. Св. f/оана r6, :!J. 

НАПРАВДУ, направду говорю па.\\, 
Чого тількн попросите п Отця і.\ІЯ.\1 ,\ІОїм, 
він дасть вам. Досі не нроси.1н ви нічого 
в імя .\tОє. Просіть, то й приЙ.\Іетс, щоб 
радість ваша була повна. Оце нршrо
вістЯ.\ІИ говорив я ва.\І: та прийде час, ко.111 
вже припавістями не говорити.\ІУ ва.\\, <і 
явно про Отця звіщу ua.\\. Того дня нро
сити.\Іете в імя .\ШЄ, і не кажу Da\1, що >І 
проситиму Оп1я за вас; са.\\ Go Отсl\1 . 
. rJюбтиь вас, бо ви мене полюби"1и, і1 увіру
ва,lи, що я від Бога вийшов. Я вийшоп пі:І 
Отця і прийшов на світ: знов остав_1яю світ 
і йду до Отця. Кажуть йо~tу ученшш його, 
Оттепер явно говориш, і приповісти ніякої 
не І<ажсш. Тепер знає,\Іо, що знаєш усе, і 
не треба, щоб хто питав тебе: по цьО!·ІУ 
вірує,\\о, що від Бога пийшов єси. Ві;щазав 
їм Ісус, Тепер віруєте? Ось прий;Іе час, 
і вже прийшов, щоб ви розсипатІсІ, Ісr,жен 
у свій біІ<, а мене самого зоставили: та и не 
са.\\, бо Отець зі .~шою. Це говорив я tJaч, 
щоб у мені впо"ій мали. У світі горе .\І<ІТІІ· 
.\Істе, ті.'1ЬІ<И ж бодріться, я побі,\ІШ світ. 

ДЕНЬ ВОЗНЕСЕННЯ. 

На Утрені, за,иіСІ!JЬ Псальлш, ПРИ й JJ. 
!ТЕ ЗАСПІВАИМО, і. m. 1J. треба 
відспівати або відчитати vці Вірші 

Відчиняйтесь бра\ІІІ іі одкрннайтес1... но
рота вічні: і нехай входитr, Цар С:ІашІ. 
Хтож він той Цар С.1ави? Госп•І.1Ь СІІ.І 

небесних, 11е r. той Цар Сл<ІпІІ. Псал. -'/. 'І· 
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День вознrсеНІІ.'І 

ВиНшов сси на гору; ти забрав у ІІСВІ)JІЮ 
ііранців і нрнІІняо дари .'\ЛЯ .lliщcii. Псал. 
68, 18. 

Ти.\\ же іі спасти .~юже до І<інця приходн
чих через нього до Бога, будучи вічно 
живим, щоб посередникувати за ннх. До 
Жидів 7, 25. 
Слава Отt\Ю, і Сину, і Святому Духові; 
В І ДПОВ ІД Ь. Як !І у ло споконвіку, і 

тенrр, і :Іаnждн ()уде; на віюt нічні. АмінІ>. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ДАРУЙ, Всемогутній Боже, .~tолюtо 
тебе, щоб, як це ми віруємо, що однорідний 
Син твій, Господь наш Ісус Христос, воз
нісся на небеса; так щоб ми рівно ж серцем 
і у.\\Ом туди підносилися і з нюt завжди 
вробували; він бо жиє й царствує з тобою 
і Святим Дvхом, один Боt·. по віюr вічні. 
Амінь. · 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діттн r, 1. 

ПЕРШЕ оповідання написав я, Теофі:І~, 
нро пес, що Ісус робив і навчав, аж до дня, 
котрого вознісея, занооівшн через Духа 
Святого апостолам, котрих вибрав; нер ед 
І(отрими являвся він живий після ~ІУЮІ 
своєї у всяких ознаках; і бачнли йоt·о copot< 
днів, і говорив про царство Боже: і, :-~і
бравши їх, заповів їм, з Єрусалиму не вн
ходити, а дожидатись обітування Отця, що 
вро нього чули ві;~; мене. Бо йоан хрестив 
водою, ви ж хреститиметесь Духо.\І СnятІІ.\І 
но не щюгих цих днях. Як же воІІІІ аіііІІІ-
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лися, ннта;ш його, І(ажучи, Госпо;ІІІ, чн 
не нід ІІСіі час поставиш п1 знов І\арство 
[зраїльсІ,кс? 1-(аже до вих, Не вам розу
.'<~іти час і вору, що Отець по.1ожив у своіїі 
власти. А приіімете силу, як зіііде Святиіі 
Дух на вас; і будете ~Іені снідками в Єру
салимі й у nсШ Юдеї і Самарії, і і\О кра11• 
землі. І Я!\ він це говорив, як днвнnІІСІ. 
вошІ, зннвсь угору, і хмара взяла йо1·о ві,І 
очей їх. І як вони Ішльно дивнлІtсІ. "" 
небо, ЯІ< він відходив, аж ocr, два ,\І)'іІ·:і 
стали веред нюнІ в білій одежі; котрі іі 
сказали, МуіІ\і Галнлейські, чо1·о стоїт~. 
дивлячись на небо? Цей Ісус у:І5ІТІІЙ ві;І 
вас на неііо, прийде так, нІ< nидіпн вн ііо1·" 
сХОі\Я'ІОІ'u на небо. 

ЄНАНГЕЛІЯ. С11. Марка r6, т.;. 

JC УС явився одннацятьом ї~І, Я!\ сиді:ІІІ 
за столо"<І, і докорив їм недовірство,Іt їх і 
жарстокостю ссрцн, iiu не вірнл1 тн,ІІ, що 
бачили iioro ІНJ носІ<рссенню. І каж(' ї.11. 
!йдіть 110 всьому світу, і нропові;Іуіітс Єван
гелію у снкому твориву. Хт,, вірувати 11~: 1 ;: 
охреститься, спасеться, а хто вс вірув:t
тиме, осудиться. Ознаки іІ\ віруючІІІІ т<ІІ\і 
будуть: іМЯ,\1 .\\ОЇ~! \JiciB ВІ1J'а\ІЯТІІ.\І)'ТJ,: \ІІІ· 
вамн за1·оворять ноВІІ'\ІІІ; І<ЦюІ\ і•ратшІ)' J • •• 

і, 1{0.1И С.\ІСрТНЬОГО ЧОГО ВИІІ\ОТІ., 11~ 1111\ІІ
ДИТИ.'<ІС ї.11; на недужих рукн к:Іастн.\Іутt .. 
і одужуватимуть. Господь же, віс:Ін того, 
як промовив f\O ІІИХ, вознісся ва в~іі" іі 
сін нраворуч у Бога. Вонн і!{ ІІіІІІ.lІІ іі ІІ[Н:
повідували всюди, а Господь :ІОПО.\ІШ'ав 'ІІІ. 
і с:юво стверджував у сліп озІt<Іюt.ІІІІ. 
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Неділя післ 11 мзнесптя 

Ці самі Молебень, Anocmo-t і Євангелі 11 
слуJІсать на ко:исний день а:ис до слі
дуючої неділі, окрі,и на св.что Св. Фц. 
липа й Якова. 

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ВОЗНЕСЕННЯ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, Царю слави, що обдаруuав сси 
Сина твого єдиного Ісуса Христа славою 
11е.1икою у царстві твоїм на небі: Благає~tо 
тебе, не .1иши нас без потіхи; а з ішли нам 
Духа твойего Святого, Утішителя, і під
ІІіми нас до тогож місця, куди наш Спас 
Христос наперед пішов; він бо жиr. й цар
ствує з тобою і Святим духом, один Бrн·, 
по віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. 1. Петра -J, 7. 
УСЬОМУ ж кінець наближивсн; uудьте 

;~, оце мудрі та тверезі до молитов. Перше 
ж усього майте один до одного щиру любов, 
бо любов покринає ,\Іножество гріхів. 
Будьте гостинні один до одного без нарі
кання. Кожний, яко ж прийняв дар, так 
ІІИ,\1 НеХаЙ СЛУЖИТЬ ОДИІІ ОДІ!О.\Іу, НК добрі 
доморядниІ<и всЯІ<Ої благодати Божої. Коли 
хто говорить, нехай говорить як ви сл о ви 
Божі: ко.1и хто служить, нехай же служип, 
по силі, котру Бог дає; щоб у всьому про
славлявся Бог через Ісуса Христа, котрому 
слава й держава по вічні віюІ. АміНІ •. 

ЄВАНГЕЛІЯ. 
Св. йоана 15, 26; і частина Голо11и Іб. 
Я}{ ЖЕ щшйдс Утішитель, що iiot·o я 

ІІіІІІ:Ію вам uід ОпІЯ, Дух правди, що ІJЇJ( 
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. Отця виходить, тоІі свідкуватИ.\1С вро чеш'; 
і ви також свідкуватимете, бо від ночинv 
НИ Зі ~ІНОЮ. Це сказав Я ва.\І, ЩOlJ ІНІ 11-l' 
поб.1азнились. Rи.1учатшІуть вас із ІІІІ\Ї!І: 
ба, прий:1е час, що всяюІіі, хто вбиває вас. 
ду~1атиме, що службу прнноснп .. Богу. І 
це робипшуп .. ва.\\, бо не знали ні Отцн. 
ні мене. Та це сказав я вам, щоб, як прий;ІС 
час, згадали, що я гпворив ва!\\ про це. 

СВЯТ А НЕДІЛЯ. 

Ни Утрені, зилtісц~ Псалмrи, flf>fi. 
ЙДІТЬ ЗАСПІВАИМО і m. u., ті 
вається або читається оці Вірші. 

Заспівай.-.ю ГоснОІ\СВі пісню нову, він і"н• 
сотворив чудеса. Псал. 98, т. 

ХрИСТОС, ВИВИСІІНІІШІИСL> праІЗІЩl'Ю f>ІІ
)1(0І01 і прийнявши від Отцн обітунаанн 
Святого Духа: вилляв це, Щ() ІШ тепер 
бачите і чуєте. Діяння 2, 23. 
А що ви сиш1: післав Бог Духа Син<~ 

Свого н серця ваші, що поІ\JІІІкує, Анна. 
Отче. Га лат. 4, 6. 
Ми ж усі ві;"Ікрнти :шцс,\І ІІОІ'JІН;(аючн, НІ' 

у зеркало, на славу Господню, І!l'Рl'чіняr.
мось у той же образ він с.~авн н С:І<І"~. н,,,, 
ж від Госrюднього Духа .. '. Н.ор . .f, 18. 

Слава 0ТІ\Ю, і Сину, і СІ.JJ.ІТІІ.\\У дУ'"''і: 
ВІДПОВІДЬ. Як було спОЮJІШіку. і 

тепер, і завжди 6у;1е; на віюt вічні. Ачінt .. 

МО)ІС:БЕНІ~. 

БОіі{t::, щu ІІ<І.\1ТJТного часу цt..<ІІ'<.І НіІІ!'ІtІІ< 
єсн сернн оірних тооїх людеіі, зіславши 
На ІІІІХ СНііІJо СВЯТОІ·о Д)'Х<І ТІІОІ'ІІ: Лаr\·іі 
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же іі ню1 мати тнм же Духо,\І здорuвнІі 
розсудок у всякііі спрані, і завжди раду
ватися н ііого свято.\tу утішенню; зад-'ІЯ 
:1аслуr· Христа Ісуса Спаса нашого, котрніі 
жиє Іі царствус з тобою в одноті того }1\ 
Духа, один Бt•r·, на віки вічні. А.ІІінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння .! , 1. 

Я}{ скінчився ;~ень пяпцесятниці, бу.1и 
неі однодушно UІ{упі. І роз;.~анся зра:1у шу.\І 
із неба, мов би від вію•юrо fiyiiнoro вітру, 
і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І яви
лись їм розсохаті язиюІ, ніби огняні, і сін 
на KU}I{IIO:'rly 3 НИХ: і СПUННИЛИСІ> усі Дух О,\\ 
Святим, і почали роз.мов:1яти 11ншими, ЯІ\ 
Дух давав ї.\оІ промов,1яти. Домупа.1и ж у 
Єрусалимі Жиди, люде нобожні, з усю{оІ·о 
народу під небом. Як же роздався цей 
гомін, зійшлось множество, і стрівожилнсь, 
бо кожен чув, що вони .\юною їх розмовля
ють. Здумілися ж усі й дивува:шсr,, го
ворячи один до одного, Чи не всі оце ці, 
що розмовляють, Галилейці? Як же чує'ю 
кожниіі в.1асну свою .~шву, в якій родились? 
Партіянс, й Мндянс, іі Єла.\оІіти, іІ ті, щu 
до:нуємо в Мссопота.\Іі ї, і в Юдеї, і 1-(аппа
ІІОкії, і Понті, і Азії, і Фриrії, і Памфилії, 
й Єгипті, і в сторонах ЛивиІісьюІх, що ко:1о 
1-(иринеї, і захожі Ри.\Іляне, іі }І{иди, і но
вовірці, Критяне іі Араби, чуємо, що nони 
розмов.1яють нашн.юr 'ІІОВа.,ш про дивні 
діла Божі. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Сн. Йпшщ І4, 15. 
СКАЗАВ Ісус уч<:НІІка.\І свої.\\, І{о;ІІІ 

.ноІіит<: .\1l'H~. хороніп, :Jаnовілі ~Іої. І ;1 
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вблагаю Отця, і дасп. пам шrшш·о Уті
ruнтеля, щоб пробуван з ва,\ІИ 110 nік; Духа 
праuди, котрого світ не ,;шже приіішпп, 

бо не шщrпь ііого, і не знає ііuго: ВІІ '" 
знаєте його; бо з ва~ш пробуває і в ваt: 
буде. Не зоставлю вас снрu1 амн; нрІІЇІі\У 
до uac. Ще малий час, і світ .\\енс бі"1r,ш нr 
видітиме; ви ж будет~ ви,'{ іти мене: бо я 
живу, і ви житимете. Того дня знати.\\ете, 
що я u Отці моїм, і ви в мені, а я в вас. 
Хто має заповіді ~юї й хороннп, їх, той 
любить мене; хто ж сlюбнть \ІСне, ііу;(с 
люблений від Отця :\\ОГО, і я .1юбІІТЮІ\' 
його, й обявлюсь йо~ІУ. Каже ііо.\ІУ Юда (rie 
[СІ<аріотський), Господи, що воно єсть, що 
маєш нам об явитись, а не світові? Ві;І
казав йому Ісус і каже йому, Коли хто ;но
бить мене, слово .\\ОЄ хороrшпнІе, іі Отсц1, 
мій любитиме його, і 110 нього приіідС.\ІО, іі 
оселю в нього зроби:\10. Хто не :11оіїнп. 
мене, слів моїх не шанує; а слово, що ни 
чуєте, не моє, а пос"1авшого .\\ене Отця. 
Це я говорив ва.;І, у вас пробуваю•ш. Уті
шитель же Дух Святий, І(Отрого ніІІІJІС 
Отець в імя моє, той научип, пас усІ,оІ'ІІ, 
і пригадає вам усе, що я говорнв ва.\\. Уно
кій оставляю ва.\\, .\Іій унокіП даю ва,\І; не. 
яко ж світ дає, я даю нач. Нехаіі ІН: тріво
житься сер11е ваше, ані JІЯІ\аєп.оІ. Н11 
чули, що я говорив нам, ій:1у і нрнИ.!у ;to 
вас. Коли іі любили мене, :Jра;tіли іі, що 
я сказав, Шду до Отця; бо ОтСІ\Ь .\Іііі ііі:іJ,
ший мене. І оце гоnпрнл ва.\І нсршс, ніі" 
тому статися, щоб, ЯІ< станеться, увіруна:ш. 
Вже fіілJ,ІJІ не гопорнти.\\у fiaraтo :1 ва.\\11. 
йде бп юІя:н. світа нього, іі у щ·ІІі ІІl' '.\:ІІ 
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нічого. Та. щоб знав світ, щu я люблю 
Отця, і, яко ж заповідав мені Отець. та1, 
чиню. 

ЗЕЛЕНИЙ ПОНЕДІЛОК. 
МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, щu на.\ІЯтного часу цього нанчин 
єси серця вірних тноїх людей, зіславши на 
них сяйво Святого Духа твого: Даруй же 
й на.\І мати тим же Духо.\І здоровий роз
судоІ.: у всякій справі, і завжди радува
тися в його свято:~~ у утішенню; задля за
слуг Христа Ісуса Спаса нашого, котрий 
жиє й царствує з тобою в одиоті того ж 
Духа, один Бог, на віІШ вічні. ААІінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння ІО, 34. 

ТОДІ Петро відкрив уста свої, і промо
вив, Поправді постерегаю, що не на лице 
;щвиться Бог; а з І<ожного народу, той, 
хто боїться його, і робить правду, прият
ний йому. Слово, що післав синам Ізраї
:Іевим, б:Іаговіствуючи впокій через Ісуса 
Христа (це Господь всіх); ви знаєте те слово, 
що розголошене по всій Юдеї, почавши він 
Галилеї після хрещення, що проновідуван 
й оан; про Ісуса з Назарета, ЯІ< по,,Іазав 
ііого Бог Духом СвятИ.\! і си:Іою, а котрий 
ходив, роб.1ячи добро та сціляючи всіх пі:~
неволених диявол о.\\; бо Бог був з ню1. 
І ми свідки всього, що він роfіив, і в зем.1і 
жидівській, і в Єрусали.\Іі; котрого уГJшш 
іі новісили на дереоі: цього воскресин Бог 
третього пня, і дао Ному статись явш1м: 
11~ ВСІ.,О,\1)' ll~rlІI\QDЇ, :1 CBiJ\Ki\~1, B!1iJ(1aІJlfM 
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від Бога, власне на.,І, що ї.1и й пн:ш з 111, •І 
воскресеюІІо і\ого з .\Іертвнх. І ~Іfl!I!,a:.Ja:~ 
нам nроnоnідуватн наро;щві й сшд"~.'ІJіПІr. 
що він nрнзначсннІі nід Бога судіс:о ЖІІ"ІІ.'.і 
і мертnИ.\1. Про цього nci nророю1 сnі;І
кують, що всякиі'І, хто вірує в нього, ВЇ'\· 
пущення гріхів прий.\Іе через і.\ІЯ його. Ще, 
як про\ІОН.1Я!З Петро слова ці, наІішов Дух 
Святий на всіх, хто слухав його. І з;щву
вались ті, що були nід обрізання. "отрі 
прийшли з Петро.>\, що і\ на nоган ді!р Свя
того Духа вилився. Чули бо їх, що роз
мовляли мова.,ш й :зелнчали Бога. ТLІ;Іі 
озвався Петро, Чи може хто боронити во:\ІІ, 
щоб оці.\\ охреститись, котрі Духа Св я го го 
прийняли, як і ми? І заставив їх охресТІІ
тись в і.\ІЯ Госrюднє. Тоді nроси.111 ііо го, 
щоб пробув у них кіпьt(а днів. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана З, т6. 

Т Al{ полюбив Бог світ, що Сина снuго 
однорідного дав, щоб t<ажен віруючиі'і в 
нього, не погиб, а .\1ав життя вічне. Бо ІІ<: 
піс"1ав Бог Снна свого на світ, щuiJ осу;ІІІІ< 
світ, а щоб спасся НІНІ світ. Хто вірус н 
нього, не є осуджений: хто ж не вірус, у·.,,._. 

осуджений; бо не ввірував в і'ш o;Іtt<i[Ji:І· 
ного Сина Божого. Це єсть те есv;Іі"СІІШІ. 
що світло прийш:Іо на світ, а .'!to.;(c но.1rп 
били темряву радше, ІІіж спітло, ііо оРІІ!ІІ!,іІ 
іх були лихі. Кожен бо, хто чинІпІ. JІІІХ\'. 
ненавидитh світлп, і не йде л.о світ .. !і1, І\О•·· 
не зганено вчинків його. Хто іІ\ ро 11, t. 
правду, йде до світла, щоб виявн:Інсь пг•1 
вчинки, бо в Бозі роблені. 
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ЗЕЛЕНИЙ ВТОРОК. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БО/Іі.F., що намятного часу НІ,uІ'о навчин 
єси ссрня вірних твоїх :нодrіі, :;іс:Іавши на 
НИХ СЯЙІЗО СІЗЯТОГО Духа ТВОГО: Даруіі ЖС 
й на~1 мати тю1 же Духом здоровий роз
судак у всякій снрапі, і завжди радуватнея 
ІЗ його освято,,Іу утішенню; задля зас.1уг 
Христа Ісуса Снаса нашого, котрий жиє й 
царстІЗує з тобою п одиоті того ж Духа, 
один Бог, на віюІ вічні. Ал1інь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння 8, l.f· 

ПОЧУВШИ Ж апостоли, І<отрі були в 
Єруса.lЮІі, що іі са~Іарія нрийня.lа слово 
Боже, післали до них Петра та Й оан а; 
котрі, як прийшли, МО!ІИ.1ися за них, щоб 
нрийняли Духа Святого: (ще бо ні на кого 
з них не зійшов; а тіm,І<И охрещені бу.1и 
в імя Господа Ісуса). Тоді клали руки на 
них, і прийняли вони Святого Духа. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Сн. йоана ІО, І. 

НАПРАВДУ, направду говорю вам, Хто 
не ввіходить дверима в кошару, а нсрс
лазить деинде, той злодій і розбійник. Хто 
ж увіходить дверима, той пастир віІЧ\fІТІІ: 
тому норотар відчиняє, і вівці голосу ііого 
с.1vхають, і свої вівці кличе ло і.\о!СНІІ, і 
виводить їх. І, як вижене вівці свої, ііІдс 
поперед них, а вівці йдуть слідом за ним, 
бо знають го.1ос його. За чvжи.\1 же не 
підуть; а втіr<атимуть від н"ього; бо не 

, знаюп, го.1осу чужих. Цю приновість ска-
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зав їм Ісус: вони ж не розу.,1і.1и, що це 
було, нро що говорив їм. То:Іі знов каже 
їм Ісус, Направду, направду говорю ва,І, 
Я двері вівцЯ,\!. Всі, скіJІЬЮІ нрийшло їх 
nерше мене, зподії і розбійники; тільки ж 
не послухали їх вівці. Я ті :Івері; мною 
І<ОЛИ хто ввійде, спасеться, і входитиме, і\ 
виходитш1е, і знайде пашу. З.1одШ не при
хо:щть, як тіт,ки, щоб украсти, і вбити, й 
ногубити: н прийшов, щоб життя мали, іі 
на;~то .малн. 

НЕДІЛЯ ТРОЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ . 

. ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
дав ЄСИ Ні!~І, С.'І)'Г<\М ТВОЇ,\!, б.'Іі!ГОД<lТІ• чср~:! 
визнавання нрав,1ивої віри признаванІ 
славу вічно ї ТріІІІІі, і в си.1і Боп;естпснної 
Величі поІ<.'ІОНЯТІІСЯ 0,1ноті: Блаrаєчо тебе, 
щоб ти постійно вдержтз нас у ніі1 вірі і1: 
завжди заступин нас ві;( усяюІх неі'іезнек; 
ти бо жиєш й царствуєш, единий Боже, по 
ві1щ вічні. Амінь. 

ЗА МІСЦЬ АПОСТОЛА. Or)"pummл 4, t. 

П !СЛ Я цього погюшув я, і ось, .Івері 
відчинені на небі: і перший голос. що н 
чув, ЯІ< би з труби говорячої зі щюю прІJ· 
мовив, Підійди сюди, й покажу тобі, що 
має бути після цього. І зараз був я в Дусі: 
і ось, престіл стоян на небі, а ШІ престо.1і 
сидячий: а сидячий був по.'Ііі'іннй тцо.\\ 
до каменя ясписоного й сарюшовага; і ве
селка кругом престо:Іа, ІJОJ;ібна нндо,>І, Я"= 
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с.~араг,,. А І<руго,ч престола JJB<LЦHl ь і 
чотири снджень; а на снюкеннях бачив я 
двацть і чотирьох старців ситІнчих, зо
дягнених в білі одежі; а на гоJювах своїх 
.\11\ли золоті вінці; а з того престола ви
ходять б.1искав1щі, гро,Іш іі голоси. І сі.'! 
свічників огняних горять перед престоло.ч, 
а це сім Духів Божих. А перед престолом 
.\1оре шкляне, подібне до христалі: а в 
середині престола, і кругом престола чет
uеrо животних, повні очей зпереду і ззаду. 
А перше животне понібне до лева, а ,'Jpyre 
животне по;:(ібне до теляти, а третє жи
вотнс мало лице, як чоловік, а четверте 
іЮ1вотне подібне до летячого нірла. А чет
веро жнuотних мали, кожне зосібна, но 
шість крил n ОІ<руг, а n сеrедині повно о чеН: 
і не мають вони nпокою день і ніч, говорячи, 
Свят, свят, свят, Господь Бог Все,,югучпй, 
що був і єсть, і прийде. І коли давали ті 
животні славу і честь, і подяку сидячо;ІІу 
на престолі, живучому по віки вічні, і 
І<Идали вінці свої перед престолом, говорячи 
Достойний єси, Господи, прийняти славу, 
і честь, і силу; ти бо сотворив усе, і для 
ВІІОВОЛСННЯ ТВОГО усе ЄСТЬ, і СТІ~Орено. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 3, r. 

БУВ ЖЕ чоловік з Фарисеїв, Никодим 
імя йому, князь жидівський: цей прийшов 
до Ісуса в ночі, й І<аже йому, Учителю, зпає
шмо, що від Бога вриймов єси учителе)І: 
ніхто бо таких ознаІ( не може рnбити, як 
ти роGпш, r<оли не буде Бог з ЮІ.\І. Озвав
шисh Ісус, І<аж~ йому, Нанравду, направду 
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кажу ···обі, Ко.1н хто не Н<'J1ІЦ!1tІ.сн :ІвІІш, 
не може !Шдіти царстві! Божnго. f{<l;~>L' ;1" 
нього Нико;J,И.\І, Як же .чожс •tо:юпі" :І а
родитись, старІІ.\І бувши? Хіба .;ю;ю.~ в 
утробу матери свої знов увійти, і ро;J,н
тись? Озвавсt. Ісус, Направду, наР[J<ІВ.ІІ 
кажу тоііі, Ко"111 хто не наро;:щп-.ся ві;І ВО,\ІІ 
й Духа, не може ввійти в царство Бо;"t'. 
Роджене ві;І 1·іла, це тіло, а ро;tжене пі:І 
;,уха, 11е дух. Не дипуііся, що кажу тоііі, 
Мусите ви народитися звнш. Вітt:р, д~ хuч~. 
дує, і голос його чусш, та не знаr.ш, звідкілн 
виходить, і Ку/ІІІ й;1е; та І< уснюrіі наро:І
жений ві;І Духа. Озвавсh 1--ІиюJ,lИ.\І і кажt• 
йому, ЯІ< ~Іnже це статись? Вію,азав [(ус 
і говорі!ТІ> йому, Ти єси учІпсm, Ізраї.1ів, 
і цього не знаєш? І Іаправду, нанраВ,'\У 
кажу тобі, Говори.\\0 те, що :шасмо, і сві;\
куємо те, ЩО ОЗЧШІИ; а СНі;lІ'УВЗІІІІЯ ІІ<ІШUІ'О 
не приймаєте. Коли про земне t<Jворин 
вам, і не пірустс; як же увіруєте, ''о.rш 
скажу ва" про небесне'~ І ніхто не Iшilшuu 
на небо, ті"lЬЮІ x·to з неба зійшов, Син Чо:rо
вічий, що на нсfіі. І, ЯІ< Мойсей підняв yr·opy 
гадюку в пустині, так 'Іуснть бути rlі,ош
тий і Син Чоловічий: щоб t<ОЖНІІ(t віру~;•ІІ1іі 
в нього не погиfі, а мап життя вічнt'. 

ПЕРША НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, сил о всіх тнх, що н•ж.1;цаю·• ц·,. 
на тебе, прпйлш :rаск<шо молнтвн шІші; :1 
що ми задля немочі вмирущої нашої ІІJ!ІІ· 
роди, не годні fіез тебе вдіяти нічоr·р ,(І>
брого, носилаіі :rаску твоtо нач на JІ<І">Іі•І, 
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щоб, проживаючи в заповідях твоїх, з.ІІОгли 
мивгодити тобі хотінням і ділом; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. І. Св. Йоана 4, 7· 

ЛЮБІ, любім один одного: бо любов від 
Бога, і І<ожен, хто любить, від Бога ропився, 
і знає Бога. Хто не любить, не пізнав Бога, 
бо Бог любов. У цьому явилась любов 
Божа до нас, що Бог Сина свого однорід
ного у світ післав, щоб ми жили через 
ш,ого. У цьО.\\У любов, не що ~ш .'Іюбили 
Бога, а що він любив нас, і ліслап Сина 
свого на вблагання за гріхи наші. Любі, 
І<оли таІ< Бог полюбив нас, то й ми повинні 
один одного любити. Бога ніхто ніJ<оли не 
бачив. !{оли ж любил-tо один о;:~ного, то Бог 
у нас пробуває,. і любов його звершена в нас. 
По цьому пізнаємо, що в ньому rrpofiynaєм, 
що він Духа свого дав нам. А ми виділи 
й свідІ<уємо, що Отец•, ліслав Сина, Спаса 
світа. !{оли хто визнає, що Ісус Син Божий, 
то в ньому пробуває Бог, а він у Бозі. Ми 
пізнали таІ<ож, та й увірували в любов, 
І<Отру має Бог до нас. Бог є любов; і хто 
пробуває в любови, в Бозі пробуває, а Бог 
fl ньому. У цьому звершена наша любов, 
щоб мати відвагу на день суду; бо ЯІ<ИЙ він, 
таІ<і й ми у світі цьо.\tу. Страху нема в 
любови; а звершена любов геть виганяr. 
страха; бо страх ~ше му І< у: і хто ляІ<аєтьсн, 
той не :шершений в любови. Ми любимо 
його, бо він перший любив нас. !{оли хто 
І(аже, Я люблю Бога, а брата свого ненави
:!ить, той ложниІ<: fio хто не люfіить брата, 
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котрого видить, як може любити Бо1·а, І,,,_ 
троrо не бачив? І заповідь цю .\Іаоtо від 
нього, щоб, хто любить Бога, ,1юбив і бр<Іта 
свого. 

ЄВАНГЕЛІЯ. С8. ЛуІ\ц 16, HJ. 

БУВ чо,1оеік за~Іо;юшй, і в;(яІ·::~с>І u 
кармазин та висон, і жив що;(ІІЯ нншно. 
А був теж один жебрш<, на імя Лазар, що 
лежав перед воріть.\Ш його увесь у струпі, 
і бажав погодуІJатисІ, ощ1ушІша:.ш, щu 
падали з стола багатирсвого: ще іІ\ і coGa:\:I 
приходили й лиза.ш рани його. І ста:юсн, 
що змер убогий, і перенесли ііого ашсл1 на 
лоно АІJраамове. Умер же й б<Ігатир, і Іш
ховашІ ЙQГО: і в пеклі зняв він очі свої, 
бувши в муІ<ах, і побачив о;ща.lСЮІ Ав
раама, і Лазаря на лоні ііого. І пок.lш~
нувши він каже, Отче Авраа.\ІІ~, по.\шлуіі 
мене та пішли Ла:Jаря, нехай умочитt. ко
нець пальця свого в воду та пpoxlJ.l<ЦliTt, 

ЯЗИК МіЙ; бО Я мучусь у ПО:ІО,\!ЇНі !І іЙ. І{:!ЖС 
ж Авраам, Сину, спогадаІ\, що ТІІ n життю 
твої.\І прийняn добро твоє, <І Лазар такса.-.І<'І 
лихе; а тепер він утішаєтьrн, а ТІ! мучшнся. 
А до того іще, між н<І.\ІИ іі ва\ІІІ нrон;lсп. 
велика: утвrрдиласt,: щоіі ті, Іі<!Трі с::;ІІ
тілиб перейти зnідсіля но n:~c, не :~чщ·_,І,: 
ані звідтіля до нас не переіішлн. Каже ж 
він, Благаю ж тебе, отче, щоб ніслав йпг" 
до до.,Іу батька мого; ~ІШО бо пяп, ііратів: 
нехай свіДІ<ує їм, щоб і вони не прнііІІІ.lІІ 
у це місце муки. f(аже й1шу Авраа.\1, Маюп 
вони Мойсея і пророкіn; нехай с.1ухакm. 
їх. Він же каже, Ні, ІНЧС Anpaa~tc, mtt· 
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як би хто з мертвих прийшов до них, по
каюп.ся. Каже ж йому, [{оли Мойсея і 
пророків не слухають, то не й,~уть sіри, 
хоч би хто й з мертвих воскрес. 

ДРУГА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ, що ніко"-ш не опускаєш спо
магати й управляти тими, кого виховав єси 
в постійній боязни й любови твоїй: Держи 
ж і нас, благаємо тебе, під захистом благого 
провидіння твого, і даруй нам постійний 
страх і любов перед Іменем твоїм; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. 1. Св. Йоана з; IJ. 

НЕ дивуйтесь, брати мої, коли ненави
дить вас світ. Ми знаємо, що перейшли від 
смерти до життя, бо сlюбимо братів. Хто не 
.1юбить брата, пробуває в с:.1ерти. Кожний, 
хто ненавидить брата свого, той убійник; а 
ви знаєте, що жаден убійник не ,\Іає життя 
вічного в ньому пробуваючого. У цьому 
пізнали ми любов Божу, що він за нас 
життя своє положив: і ми повинні за братів 
життя класти. Хтож має добро світа цього 
і видить брата свого, що в потребі, та й за
•шнить серце своє перед ним; то як пробуває 
любов Божа в ньому? Діточки мої, не 
:1юбім словом, ані язиком; а ділом і прав
дою. І по цьо:.1у пізнаємо, що ми від правди, 
і перед ним втихомиримо серця наші. Бо, 
коли винує нас серце наше, Бог більший 
віл серця нашого, і все знає. Любі, коли 
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серце наше не щшує нас, відвагу мас.І\" 
nеред Богом. І коли що nроси.vю, nрий.І1ає
мо від нього, бо хоронимо заповіді його, і 
робимо те, що угодне перед зоро~І Ного. А 
це заповідь його, щоб мп вірували n Імя 
Сина його Ісуса Христа, і любипи один 
одного, яко ж він дао ню1 запоnію,. І тоіі, 
хто хоронить заповіді його, nроtіунає о 
НЬО.ІІу, а ВіН у НЬОМУ: і П() ЦЬО'ІУ ЗНаЄ.'ІІО, 
що він nробуває в нас, по Духові, котрого 
він дав нам. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки 14, 16. 

ОДИН чоловік сnравив вечерю в~лнку, 
та й заnросив богатьох і ліслав слугу сnоп• 
в часі вечері сказати заnрошени.ІІ, Ій;J;іть, 
бо вже все готове. І почали рядом відпро 
шуватись усі. Перший сказао йому, Поле 
КУПИВ Я, ТО мушу ІІіЙТИ Та ПОі\ИВИТІІС!, ІІа 
нього; прошу тебе, вибач ,ІІені. А другІІіі 
сказав, Пять ярем волів куnив н, і йду 
спробуnати їх; nрошу тебе, оиба•r ,\\сні. А 
инший сказав, Я одруживсь, і через те не 
можу прийти. Отже слуга той прийшов і 
все розповів nанові соойму. Тоді госІІо;tар 
дому, розгнівавшись, І<аже слузі свrщу, 
Вийди хутко на дороги та на ву.:шці горо,І
ські, та вбогих, та калік, та І(риних, та 
сліпих приnровадь сюди. І І<аже с.1у1·а. 
Пане, сталось, ЯІ< приказав єсн, та іще .: 
місце. І І<аже пан до слуги, Внйди на 
дороги та на загороди і сплуй уnіііти, Iil"'' 
повна fіула господа моя. Говорю fio ва~1 
що ніхто з чоловіків тих запрошених нt 
покоштує моєї вечері. 
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ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄМО тебе, Господи, вислухай нас 
ласкаво; і дай, щоб ми, котрих обдарував 
єси щирим бажанням молитися, під твоєю 
могутньою обороною знайш,lи захист і 
розраду у всіх небезпеІ<ах і нещастях на
ших; у Христі Ісусі Господі нашім. А,~tінь. 

АПОСТОЛ. І. Св. Петра 5, 5· 

УС І ви одно одному коріться, і смирен
ням одягніться: бо Бог гордим противиться, 
а смиренним дає благодать. Смиріться ж 
під сильну руку Божу, щоб свого часу під
ніс вас угору; скинувши на нього усю жур
бу свою, бо він старається про вас. Твере
зіться, пильнуйте, бо противник ваш, дия
вол, як лев рикаючий, ходить шукаючи, 
І< ОГО пожерти: його поборюйте твердою 
вірою, знаючи, що такі страждання доІЗо
дяться і братівству вашому в світі. Бог же 
всякої благодати, що поклш<ав нас до вічної 
своєї слави в Христі Ісусі, після того, ЯІ< ІJИ 
трохи постраждаєте, нехай ЗDсршить ua~, 
утвердить, зміцнить, всадовить. йому слава 
і держава 110 ві1.:и вічні. Амінь. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки І5, z. 

ТОДІ приближувались до нього всі мит
ники й грішники, щоб слухати його. І нарі
ка.lи фарисеї та письменники, кажучи, Цей 
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чоловік •·рішників приймає 1 Ість із шtмн. 
Сказав же до них приповість цю, промовля
ючи, Хто з.\\іЖ вас, мавши сотню овечок та 
згубивши одну з них, не зоставип, девять
;{есять і девять у степу, та не пійде за загу
бленою, доки не знайде її? А знайшовши, 
положить на плечі собі, радіючи. І, при
йшовши до ;J.ому, ск.1икає приятелів і сусід, 
кажучи їм, Радуйтесь зі ,\1ною, бо я знайшов 
овечку мою загублену. Говорю вам, що 
отак радість бу:{е на небі над одним грішни-
1\О.\1 розкаянн.Іt, бі.1ьше ніж над девятьде
сять і дсвятьма праоедниювІИ, І'отрІш не 
треба поІ\аяння. Або котра жію{а, .\ІавІШІ 
десять л.рахі.Іt, коли згубить драх.ІІУ одну, 
не світить світла, та не вимітає хати, та не 
шукає пильно, доки не знайде? А знай
шовши, к.1иче подруг та сусідок, кажучн, 
Радуйтесь зі мною, бо я знайшла драхму, 
що була згубила. Так, говорю вам, радісп, 
буде пере/\ ангелами Божими на;\ одІІІІіІІ 
грішникnм, що кається. 

ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, заступнику всіх, що нокладаюТL
ся на тебе; без тебе ніщо не має сили, і і 
нічого нема святого: Прибільши й прюшо
жи ласку твою над нами; щоб, під твоїм 
начальство~! і за тооїм проводом, :змогли .\1ІІ 
так пережити усе ;.{очасне, щоб не nтрати.1н 
того, що вічне: Даруй це, Отче не6есннН, 
ради Ісуса хrиста Господа наШОІ'О. A.Іtim •. 
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АПОСТОЛ. Рuмл. 8, І8. 
ДУМАЮ, що муки теперішнього часу 

недостойні слава, що має явитись в нас. Бо 
щире сподівання творива, жде на виявлен
ня синів Божих. Марноті бо твориво пізне
волилось, не по волі, а по причині того, що 
підневолив його в надії: бо й саме твориво 
визволиться з неволі зотління на волю 
славу дітей Божих. Знаємо бо, що все тво
риво вкупі мучиться і стогне в болю, аж 
досі. Та не тільки воно, а й ми самі, що 
маємо первоплід Духа, і ми самі стогнемо о 
собі, ждучи всиновлення, розуміючи, ізбаR
лення тіла нашого. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки 6, зб. 

БУДЬТЕ Ж оце милосердні, як і Отецt. 
ваш милосердний. Не судіть, то й не будете 
суджені: не засуджуйте, то й не будете 
осуджені: прощайте, то й буде вам прощено: 
давайте, то й вам буде дано; міру добру на
толочену й потрясену, й пеrесипану давати
муть на.\\ люде на лоно ваше. Такою бо 
мірою, якою міряєте, відміряється ва~t!. 
Сказав же приповість їм, Чи може сліпий 
сліпого водити? Хіба обидва не впадуть н 
яму? Нема ученика над учителя свого; а 
кожний звершений, буде як учитель його. 
Чого ж дивишся на порошину в оці брата 
твого, а не чуєш nоліна, що в твоїм власнім 
оці? І ЯІ< ,,южеш ка:іати братові твойому, 
Брате, дай, вийму порошину, що u оці 
твоїм, як сам не бачиш поліна, що в твоїм 
власнім оці? Лицеміре, викинь перше ло
МаІ<У із твого власного ока, а тоді бачитІІ.\\еІІІ 
вийняти портнину з ока брата твоrn. 
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ПЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ДАР У й, Господи, б~1агає.чо тебе, щоі'і 
світ цей під управлінням тnої.\І так улад
иався, щоб Церква твоя змог.1а радісно С~1У
жити тобі в богобоязливім супокаю; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Алtінь. 

АПОСТОЛ. І. Св. Петра 3, 8. 

БУДЬТЕ усі одної думки, маііте мило
сердя один над одню1, братню любов, будьн; 
спочуваючі, будьте привітлиnі; не иіддаючи 
злом за зло, або до корО;\\ за докір: а навпаю І 
благословляйте, знаючи, що на те ви по
клю<ані, щоб благословення наслідитн. 
Хто бо хоче життя любити, й видіти дні 
добрі, нехай вдержить язш< свій від з.'!огu, 
й уста сво і, щоб не говорити зради: нехаіі 
ухиляється від злого, і робить добре; нсхаіі 
шукає впокою і побивається за ню1. Бо очі 
Господні на праведних, і уші його на ~ІО.'Іен
ня їх: лице ж Господнє проти тих, що З. І~ 
роблять. І хто ж такий, що заподіяв он ва-.1 
лихо, коли будете наслідинками доброго? 
Та хоч би ви й страждали задля праое,1· 
ности, щасливі ви: постраху >І< їх не бійтссr .. 
ані трівожтесь; а Господа Бога святкуйте ,. 
серцях ваших. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки 5, r. 

/ СТаЛОСЬ, ЯК народ ТОВПИВСІ, ДО НЬОГО 
слухати слово Боже, він стояв І\ОЛО озера 
rенесарстського, і бачив два човни, що 
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стоя.1и І< рай озера; рибалки ж, відійшовши 
нід них, полоскали неводи. І ввійшов він ув 
один з човнів, що був Симонів, і просив його 
від землі відча.11пи трохи: і сів, і навчав 
народ із човна. Як же перестав говорити, 
І<аже до Симона, Відплини на глибінь, та 
закиньте неводи ваші на ловитву. І озвав
шись Симон, каже ЙO!'rty, Наставниче, всю 
ніч трудились ми й нічого не піймали; 
ТіЛЬІ<И Ж на ТВОЄ С.10ВО, ЗЗІ<ИНУ невода. І 
як це зробили, вловили пребагато риби, і 
роздерся невід їх. І махнули вони на това
ришів своїх, що були в другому човні, щоб 
прийшли помогти їм. І прийшли вони, іі 
сповнили оба човни, так, що лотапали вони. 
Як це побачив Петро, припав до колін Ісу
сових, кажучи, Відійди від мене, бо я чоло
вік грішний, Госноди. Страх бо обняв його 
і всіх, що з ним бу.1и від улову риби, що 
зловили; таксамо й Якова і йоана, синів 
Заведеєвих, що були спільниками Симоно
вими. І каже до Симона Ісус, Не лякайся, 
від нині людей ловитимеш. І пригнавши 
вони човни свої до берега, покинули все, і 
пішли слідом за ним. 

ШЕСТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, що при1·отовив єси вро всіх лю
блячих тебе таке щастя, яке переходить 
людське розуміння: Наповни серця наші 
такою любовю до тебе, щоб ми, полюбивши 
тебе понад все, змогли осягнути обітющі 
тво і, що понад усі можливі бажання наші; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 
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АПОСТОЛ. Римл. 6, J. 

ХІ БА не знаєте, що шільки нас у Христа 
Ісуса охрестилось, у смерть його охрести
лись? Tи."rt то погреблись ми з ним черс:1 
хрещення у смерть; щоб, як Христос устав 
із мертвих славою Отця, так і ми в обно
вленню життя ходили. Бо як ми обєднані в 
подібности смерти його, то й подібні буде.\ю 
в воскресенню його: знаючи, що давного на
шого чоловіка з ним розпнято, щоб зникло 
тіло гріховне, щоб від тепер не с.1у;юпи 
нам гріху. Хто бо вмер, той визволивсt, 
від гріха. Коли ж ми вмерлі з Христом, 
віруємо, що й житимемо з ним; знаючи, 
що Христос, уставши з мертвих, більше не 
вмре; смерть над ним більше не має в.1а;щ. 
Бо те, що вмер, задля гріху вмер він раз; а 
те, що він жиє, задля Бога жиє він. Так 
само й ви себе числіть, що ви вже .'Ііертві 
задля гріху, живіж задля Бога, у Христі 
Ісусі Господі нашім. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 5, го. 

СКАЗАВ Ісус ученикам своїм, Коли ваша 
nравда не переважить ПисьменНІщів та 
фарисеїв, то не ввійдете в царство небесне. 
Чували ви, що сказано, старосвіщ.ким, НР 
вбий: а хто вбє, на того буде суд. Я ж ва,,, 
говорю, що хто сердиться на брата свого 
без nричини, на того буде суд: і хто скаже 
на брата свого Рака*), на того буде гро
мадський суд: а хто скаже, Дурню, на того 
буде вогонь пекольний. Ти.м то як принесеш 

*) Беач.есниrї.. 
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дар твій до жертівні, і. згадаєш та,'\1, що 
твій брат має що проти тебе; зі став свій дар 
перед жертівнею і йди геть, по.,шрись перше 
з братом твоїм, а тоді прийди й подай дар 
твій. Мирись із противником твої.\\ хутко, 
доки ти ще в дорозі з ним; щоб не віддав 
тебе противнш< судді, а суддя не віддав тебе 
осавулі, і не вкинуто тебе в темницю. На
правду кажу тобі, Не вийдеш звідтіля, доки 
не віддаш й останнього шеляга. 

СЕМА НЕДІЛ.Я ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і всесильний Господи, 
творче й давче всього добра: Защепи в сер
цях наших любов Імени твого, додай нам 
більше правдивої віри, наповни нас усякою 
добротою, і нехай ми в ній пробуваЄ'\10 з 
превеликого милосерця твого; у Христі 
Ісусі Госноді нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Римл. 6, І9· 

ПОЧОЛОВІЧОМУ говорю ради t~емочі 
тіла вашого: як ви віддавали члени ваші 
на службу нечистоті й беззаконю на без
законня, так тепер віддайте члени ваші на 
службу правді на святість. Коли бо ви були 
слугами гріха, ви вільні були від правед
ности. Який же тоді мали ви овощ з того, 
чого тепер соромитесь? Кінець бо того 
смерть. Тепер же визволившись від гріха, 
і ставшись слугами Богу маєте овощ ваш на 
освячення, кінець же, життя вічне. Плата 
бо гріха, смерть: а дарування Божого, 
життя вічне, в Христі Ісусі Господі нашім. 
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ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Марка 8, г. 

ТИМИ днями, як було пребагато народу 
й не мали що їсти, покликав Ісус учеників 
своіх і каже ім, Жаль мені народу, бо вже 
три дні пробувають зі мною, і не .\\ають що 
істи: а як відпущу іх голодних до домів їх, 
nомліють у дорозі; декотрі бо з них здалсІ<а 
nоприходили. І відказали йому учению1 
його, Звідкіля ж зможе хто нагодувати їх 
хлібом тут у пустині? І питав їх, С1<і"1ьки 
маєте хлібів? Вони ж кажуть, Сім. І знелів 
він народові nосідати на землю. І взяв сім 
хліб ів, і віддав хвалу, ламав і давав учени
кам своїм, щоб клали nеред ними; і клали 
перед народом. І мали рибок кілька; і він 
nоблагословив, і казав класти й те перед 
ними. Вони ж їли й наситились: і назби
рали останків ламаного сім кошів. А тих, 
що їли, було з чотири тисячі. І відпустив їх. 

ОСЬМА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, що всеnевним nровидінням твоїм 
уnравляєш ціли.'і! світом, і всім, на небі й на 
землі: Смиренно благаємо тебе, nідверни від 
нас усе шкідливе, а дай нам усе хосенне; у 
Христі Ісусі Господі нашім. ААtінь. 

АПОСТОЛ. Римл. 8, Іг. 

БРАТТЯ, ми довжники не ті.1у, щоб по 
тілу жити: Як бо жиєте по тілу, то по.;tрсте; 
а як Духом діла ті.1есні мертвите, бу::~ете 
жити. Котрі бо Духо.>t Божи.'і! водяться, ті 
сини Божі. Бо не прийняли ви духа неволі, 
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знов на боязнь; а прийняли духа всино
влення, котрим покликуємо, Авва, Отче. 
Цей самий Дух свідкує нашому духові, що 
ми дітц Божі: а як діти, то й наслідники; 
наслідники Божі, а спільні наслідники з 
Христо.\1: як тільки з ни~І страждаємо, 
ЩОбИ З НИМ і ПрОС.1аВИТИСЬ. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 7, rs. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ложних пророків, 
що приходять до вас ув одежі овечій, а в 
середині вони вовки хижі. Пізнаєте їх по 
овощах іх. Чи збирають люде виноград із 
тернини, або фі rи з бодяк,ів? Так усяке 
добре дерсво родить овощ добрий; а пусте 
дерево родить овощ лихий. Добре дерево 
не може родити ли у ого овощу; ані пусте 
дерево родити овощу доброго. Усяке дере
во, що не родить доброго овощу, рубають і 
кидають ув огонь. Оце ж по овощах їх пі
знаєте їх. Не кожний, хто говорить до мене, 
Господи, Господи, увійде в царство небесне; 
а той, хто чинить волю Отня моr·о, що на 
небі. 

ДЕВЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄ МО тебе, Господи, даруй нам 
настрій духа на всяку добру думr<у і на 
всяке чесне діло; щоб ми, ще без тебе не 
годні робити нічого доброго, змогли, при 
помочі твоїй, жити по твоїй волі; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 
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АПОСТОЛ . .r. Коринт. ro, 1. 

БРАТТЯ, не хочу, щоб ви не зналн, як 
то всі отці наші під хмарою були, і всі через 
море переходили; і всі в Мойсея хрестилися 
в хмарі і в морі; і всі ту ca~ty їду духоuну 
ЇЛИ, і ВСЇ ТОЙ СаМИЙ НаПИТОІ( дуХОВНИЙ ПІІЛІІ: 
бо пили з тої духовної скелі, що йшла за 
ними; а скеля була Христос. Та богатих із 
них не вподобав Бог; бо поражені бу:1а в 
пустині. Це ж сталося нам прикладом, щоfі 
не бажали лихого, ЯІ<О ж і вошІ бажали. 
Ані ідолослужите,lями не робіться, як 
деякі з них були, як написано, Посідали 
люде їсти й пити, і встали грати. Ані робі\1 
nерелюбу, як деякі з них робили, та й но
лягло їх за один день двацять три тисячі. 
Ані спокушуймо Христа, ЯІ< дсЯІ<і з них 
також спокушували, та й погину :ш nід 
гадюк. Ані нарікайте, ЯІ< деякі з них 
нарікали, і погинули від погубника. Усе 
ж це прикладом сталося ї~t: напнеаво ж І\С 
на науку нашу, на І<Отрих кінець віку при
йшов. Тим же, хто думає, що стоїть, нехай 
вважає, щоб не впав. Не якасJ, сноІ,уса на
стигла на вас, тільки звичайна, чо"1ові•1а: 
вірен же Бог, котрий не допустип,, щоб ви 
були спОІ<ушені більш, ніж видержите; а з 
покусою зробить також і вихід, щоб ви 
здол і ли її знести. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки .тб, r. 

СКАЗАВ Ісус ученикам своїм, Оі\ШІ чо;ю
вік був багатий, що мав приставника; і об
винувачено цього йому, що .'ІІарнує маєтОJ< 
ііого. І покликав він його та й І(аже йому, 
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Як же воно, що я чую це про тебе? Дай мені 
перелік з твого nриставництва, бо не можна 
вже тобі бути nриставником. Каже ж у собі 
nриставник, Що мені робити, що nан мій 
бере nриставиицтво від мене? Коnати не 
вмію, жебрати соромлюсь. Знаю, що зро
блю, щоб, ЯІ< відставлений буду від nри
ставництва, nрийняли мене в госnоди свої. 
І nокликавши кожного з довжників nана 
свого, каже nершому, Скільки ти винен 
nанові мойому? Він же каже, Сто мір оли
ви. І каже йо.\1у, Візьми твою розnиску, і 
сядь хутко, та напиши nятьдесять. Потім 
другому каже, А скільки ти винен? А той 
каже, Сто мір nшениці. І каже йому, Візьми 
твою розписку, та наnиши вісімдесять. І 
nохвалив пан приставника неnраведного, бо 
мудро зробив: діти бо віку цього мудріщі 
над дітей світла в роді своїм. І я вам го
ворю, Робіть собі nриятелів від мамони 
неnравди, щоб, як будете в недостатках, 
nрийняли вас у вічні оселі. 

ДЕСЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

НЕ затули ласкавого твого уха, Господи, 
nеред молитвами смиренних слуг твоїх; 
нехай здійсняться прохання їх, дай ім nро
сити тільки того, що вгодне nеред тобою; у 

. Христі Ісусі Госnоді нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. І. Коринт. І2, І. 

ПРО духовне ж, браття, не хочу, щоб ви 
не знали. Ви знаєте, що як були ви Пога
нами, то до ідолів німих водили вас, як це 

196 



Десята неділя після трійці 

власне вас водили. Ти.\\ даю вам до зроз
уміння, що ніхто Духом Божим прО.\ІОвля
ючи, не прОІ<Линає Ісуса: і ніхто не може 
сказати, що Ісус єсть Господь, як тільки 
Духом Святим. Між даруваннями є ріж
ниця, Дух же той самий. І ріжниця між 
служеннями, а той самий Господь. І ріж
ниця між роботами, один же Бог, що робип, 
усе у всіх. 
Явлення ж Духа дається кожному на 

користь. Бо одному дається Духом с:Іово 
премудрости, другому слово знання тю1 

самим Духом; иншому ж віра тю1 же Ду
хом; иншому ж віра тим же Духом; иншо:11у 
ж дарування сцілення тим же духо,\І; ин
шому роблення чудес; иншо,\\у пророку
вання; иншому розпізнавання духів; ин шо
му ж усякі мови; иншому виклади мов. Bct: 
ж це робить один і той же самий Дух, УіІі
ляючи кожному, як йому хочеться. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки І9, 4І. 

І Я J( наближився, побачив город і зап:Іа
кав над ним, примовляючи, Ой, колиб ти 
пізнав, саме ти, хоч у день цей твій, що для 
впокою твого! тепер же воно закрито перед 
очима твоїми. Бо прийдуть дні на тебе, 
обкинуть валами тебе вороги твої, та іі 
обляжуть тебе, і стиснуть тебе з кожного 
боку, і з землею зрівнають тебе й діти твtJї 
у тобі; і не зоставлять у тобі каменя на 
камені; бо не зрозумів єси часу відвідин 
твоїх. І пійшов до церкви і почав виганяти 
nродавців і t<упців, t<ажучи до них, Ді.\І 
мій, це дім молитви: ви ж його зроби.1и 
вертепом злодіїв. І навчав ІІ!Одня в церкві. 
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МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, що виявляєш всемогутню силу 
свою найбільше через прояву ІІ<Шлосердя й 
милування: Даруй нам ласкаво таку міру 
благодати твоєї, щоб ми, йдучи дорогою 
заповідей твоїх, з."<Іогли доступити до велич
них обітниць твоїх, і статись спільниками 
небесних скарбів твоїх; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. 1. Коринт. 15, r. 

БРАТТЯ, звіщаю вам благовістя, що я 
благовіствуван вам, котре й прийняли ви, і 
в котрому встояли: котрим і спасаєтесь, 
коли памятаєте, що я проповідував вам, 
хіба, що марно увірували. Бо я передав 
вам найперше те, що я також прийняв, що 
Христос умер за наші гріхи по писанням; і 
що поховано його, і що знов воскрес треть
ого дня по писанням; і що явився Кифі, а 
опісля дванацятьом: після того явився 
більш пяти сотням братів разом, з котрих 
бі.1ьшість жиє ще й досі, а деякі заснули: 
після того явився Якову; а потім усім 
апостолам: на останОІ< же всіх, мов якому 
недорідку, явився й мені. Я бо остапній з 
апостолів, котрий недостойний зватись апо
столом, бо я гонив церкву Божу. Благо
даттю ж Божою я є тим, чим є: і благодать 
його до мене була не марна; а більше усіх 
їх працював я; тільки ж не я, а благодать 
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Божа, що була зі мною. Ти.\ІТО чи я, чи 
вони, так проповідуємо, і так ви увірували. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки r8, 9· 

СКАЗАВ Ісус цю приповість до инших, 
що впавали на себе, що вони праведні, та 
гордували другими: Два чоловіки ввійіпли 
ДО цер 1\СРКВИ ПОМОЛИТИС І>; ОДИН Фарисей, а 
другий Митник. Фарисей став, і так у собі 
молився, Боже, дякую тобі, що я не таю1й, 
як инші люде, здирщики, неправедні, пере
любники, або як оцей Митник: Я пощу дна 
рази на тижденІ>, даю десятини з усього, що 

посідаю. А Митник, ощщлеки ставши, не 
хотів і очей до неба звести, а бив себе в гру
ди, кажучи, Боже, МИЛОСТІШИЙ будІ> ,\\СНі 
грішному. 
Говорю ж ва.".І, пійшов цей до до111у сuого 

більше оправданий, ніж той: бо І<ожний, хто 
несеться вгору, принизІІТІ>СЯ; а хто при

нижується, пійде вгору. 

ДВАНАЦЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТН ІЙ і преюІічІшй Б<Jже, що 
завжди скорше готов єси слухати, ні;~< .-.ш 
молитися, і валиш давати білІ>шс, ніж с\ІІІ 
бажає,\\о, або заслугує'ю: Зіл:ІНй на нас 
багацтво милосердя твого, нрощаючи на.11 
усе, чого боїться наша совість, і і\Зруючн 
нам усього того добра, за котре .\1И не,'(остоіі
ні просити тебе, а задля зас.1уг і поссрсk 
иицтва Ісуса Христа, Сина твого, l'ocno:Іa 
нашого. Амінь. 

!99 



Дванацята неділя після тршцr 

АПОСТОЛ. 2. Коринт. з, 4· 

НАД ІЮ таку маємо через Христа до 
Бога: Не що ми годні самі думати щобудь із 
себе; а спромога наша від Бога: r<отрий 
також зробив нас слугами нового завіту; 
не букви а духа: Бо буква вбиває, а 
дух дає життя. l{оли ж служення смерти, 
письмом вирізане на r<амінях, булов славі, 
так що діти Ізраїлеві не могли дивитись на 
лице Мойсеєве задля слави лиця його, 
котра мала минутись; як же служення 

духа не буде більше в славі? Бо коли 
служення осуду-слава, то геть більше слу
ження правді багатше славою. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Марка 7, JI. 

ВИЙШОВШИ Ісус з гряниць Тирських 
та Сидонсьtшх, прийшов до моря Галилей
ського, у гряниці Десятиграду. І при
водять до нього глухого й тяжкомовного; і 
просять його, щоб положив на нього руку. 
І взяв його від народу окремо, і вложив 
пальці свої в уші йому, і плюнув, і притор
кнувсь до язика йому; і позирнувши на небо, 
зітхнув, і каже до нього, Єффата, це єсть, 
Відчинись. І зараз відчинився йому слух, і 
розімt<нулись окови язика його, й заговорив 
добре. І наказав їм, щоб нікому не говори
ли: А чим більше він наказував, тим більше 
вони розголошували; і надмірно дивува
лись, кажучи, У ее він гаразд вчинив; і глу
хим дає чути, й німим говорити. 
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ТРИНАЦЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і милосердний Боже, 
що тільки з єдиної твоєї ласки народ твій 
віруючий сповняє в тебе правдиве й до
стойне служення: Даруй, благаємо те6с, 
щоб ми змагали так вірно служити тобі в 
цьому життю, щоб не втратили небесних 
обітниць твоїх; через заслуги Ісуса Христа 
Господа нашого. Амінь. 

АПОСТОЛ. Галат. З, 16. 

АВРААМОВІ й насінню його ниеказані 
обітування. Не сказав він, І насінням, як 
би про многі, а як про одно, І насінню 
твойому, що єсть Христос. Оце ж говорю, 
що завіту перше ствердженого від Бо1·а про 
Христа, закон, що постав чотириста й три
цять літ потім, не нехтує, так щоб обернути 
в ніщо обітування. Бо І<оли наслі;щя від 
закону, то вже не від обітування; Авраа.\\у 
ж обітуванням 11арував Бог. До чого ж 
ТОJІі служить закон? ЗаJІЛЯ провин ІІ.Оі\ано 
його, доки прий11е насіння, котро.11у обіту
вання дане було; і було це поставлено через 
ангелів рукою посередника. Посерсднш< іІ(С 
не єсть посередникО,\і одного; а Богодпн. 
То хіба закон проти обітуваю, Божих? 
Борони, Боже: Бо І< оли б дан о закон, що 
міг би оживляти, то справді від заІ<ону 
була б праведність. Але Писання зачинило 
усе під гріхом, щоб обітування через віру в 
Ісуса Христа дане було віруючим. 
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ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Лук1z ro, 23. 

БЛАЖЕННІ очі, котрі бачать те, що ви 
бачите. Говорю ж бо вам, що 'ШІОГі пророки 
й царі хотіли бачити те, що ви бачите, та й 
не бачили; й чути те, що ви чуєте, та й не 
чули. І ось, письменник один устав, споку
шуючи його, кажучи, Що маю роб~;~ти, аби 
наслідити життя вічне? Він же каже до 
нього, Що написано в законі? як читаєш? 
Він же, озвавшись, каже, Люби Господа 
Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею 
твоєю, і всією СИ-'ІОЮ твоєю, і всією думІ<ОЮ 
твоєю; та ближнього твого, як себе самого. 
І сказав він йому, Право відповів єси. Це 
чини, то й житимеш. Він же, хотівши 
оправдати себе, каже до Ісуса, Хто ж мій 
ближній? А Ісус, підхопивши, сказав, 
ЧоловіІ< один ійшов з Єрусалиму в Єрихон, 
і попався розбійникам, котрі обдерли його 
з одежі його, і поранили його, і відійшли, 
зоставивши його півмертвого. Случайно 
ЇЙШОВ ЯЮІЙСЬ СВЯЩеІІИІ( дорОГОЮ ТіЄЮ, і, 
побачивши його, пішов мино другим боком. 
Такса.\10 ж і Левит, лучиншись на та місце, 
прийшов і подивився на нього, і пішов 
ми.VІо. Самарянин же один, ідучи дорогою, 
прийшов до нього; і, як нобачив його, зми
лосердився, приступив до нього, обвязав 
рани його, ллючи оливу та вино, і посадив 
його па свою скотину, і привів його в го
стинницю, і піклувався ним. А вранці, як 
відходив, вийняв два денарії, дав гостинни
І<ові, та й каже йому, Доглядай його; а що 
над це видаш, ЯІ< вернуся, віддам тобі. Хто 
ж оце з тих трьох здається тобі був Gлиж-
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нім тому, що попавсь між розбійників? А 
той каже, Хто проявив милосердя iio~ty. 
Каже тоді йому Ісус, Ійди і ти роби таксамо. 

ЧОТИРНАЦЯТА 

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ вікоnічний Боже, 
причини на~І віри, надії й любови; та ,1ай 
нам осягнути обітниці твої; дай на~І любити 
те, що ти приказав єси; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Галат. 5, Іб. 

ГОВОРЮ Ж, Ходіть в Духові, і хотіннн 
тілесного _не сповняйте. Бо ті.1о буяє проти 
Духа, а Дух проти тіла; і ці противляться 
одно другому; так, що ви не можете робІІТИ 
те, щоб хотіли. !{оли ж керуєтесь )l,ухоч, 
то ви не під законом. Явні ж діла тілесні, 
оце вони: перелюб, блуд, нечнстота, р():J
пуст, ідолослуження, чарування, ворогу
вання, свари, ненависть, гнів, сунсрсчн:и, 
незгода, єресі, зависть, убиnство, няистно, 
гучні балі, то що: це наперед говс>рю nа\І, 
як і перше говорив, що хто таке роf'іип,, ті 
царства Божого не наслі,1ять. А rmoщ 
Духа -- Любов, радощі, впокій, довготер
піння, добрість, ми.1осердя, віра, тихістІ,, 
вдержливість; на таких нема закону. А ті, 
що Христові, ті розпняли тіло із страстnюш 
й хотіннями. 
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АПОСТОЛ. Св. Луки І7, п. 

1 СТАЛОСЬ, як ійшов він у Єрусалим, і 
проходив серединою Самарії і Галилеї. І, 
як увійшов ув одно село, зустріло його 
десять прокажених чоловіків, що стояли 
оддалеки: і піднесли вони голос, кажучи, 
Ісусе, наставниче, помилуй нас. І як по
бачив їх, сказав до них, Ідіть, покажіть себе 
священикам. І сталось, як пішли вони, очи
стились. Один же з них, бачивши, що оду
жав, вернувся, і голосом велики.\\ просла
вляв Бога, і припав лицем до ніг його, 
дякуючи йому; а був він Самарянин. Ісус 
же, озвавшись, каже, Чи не десять очисти
лись? Девять же де? Не знайшлись, щоб 
вернувшись, віддати славу Богу, тільки 
чужоземець цей. І каже йому, Устань, 
ійди, віра твоя сцілила теfіе. 

ПЯТНАЦЯТА НЕД ЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄМО тебе, Госоди, спомаг ай 
Церкву твою невичерпаним милосердям 
твоїм; а нас, людей, що через немощі наші, 
без тебе тільки впасти можем, завжди спома
гай і рятуй від усього шкідливого, та про
вадь нас до всього корисного для нашого 

спасения; у Христі Ісусі Господі нашім. 
Амінь. 

АПОСТОЛ. Галат. 6, н. 

БАЧИТЕ, який великий лист написав я 
вам своєю рукою. Котрі хочуть хвалитись 
по тілу, ті примушують вас обрізуватись; 
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тільки, щоб за хрест Христів гошн1им їм 
не бути. Бо й ті, що обрізались, і самі за
кону не додержують; а хочуть, щоб ви 
обрізувались, аби в вашому тілі хвали
лись. Не доведи, Боже, щоб я хвалився, 
хіба що хрестом Госnода нашого Ісуса Хри
ста, котрим мені світ розпнято, а н світові. 
Бо в Христі Ісусі ні обрізання нічого не 
помагає, ані необрізання, а нове сотворіння. 
І котрі по правилу цьому живуть, мир на 
них і милосердя, і на Ізраї.1і Божо'<'у. Від
тепер, нехай ніхто не завдає мені клоноту; 
бо я СИНІІі Господа Ісуса на тілі мої,\І ношу. 
Благодать Госnода нашого Ісуса Христа :J 
духом вашим, браття. Амінь. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 6, 24. 

НІ ХТО не може служити двом нана.м, бо, 
або одного ненавидіти,ме, а другого люби
тиме; або до одНQГО nрихи.1иться, а другим 
гордуватиме. Не можете служити Богу іі 
Мамоні. Тим говорю вам, Не журітьсн 
життям вашим, що вам їсти, або н1пи; ані 
тілом вашим, чим зодягтися. Чи життя не 
більше іди, а тіло одежі? СпогсІяньте на 
птацтво в nовітрі; що хочай не сіють, і не 
жнуть, і не збирають до стоділ; однак 
Отець ваш небесний годує їх. Чи ж не є ви 
богато лучші від них? Хто з вас, журячись, 
може прибавити собі зросту хоч на онин 
лікоть? І одежею чого вам журитис І.>? При
дивіться до польових лилій, як вони ро
стуть: не працюють, ні прядуп,: а я ж uа,ч 
кажу, що й Соломон у всій с.l<Ші своїй, не 
одягався тю<, як одна з них. Коли ж Бог 
так зодягає польове зілля, що сІ,огодні воно 
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є, а завтра вкинуть його в піч; чи ж не 
більше зодягатиме вас, маловірні? Тим же 
то не журіться, кажучи, Що їстимем або, 
Що питимем? або, Чим одягнемось? (Бо за 
всім та.щм побиваються Погане:) Отець же 
ваш небесний знає, що вам усього того 
треба. А шуІ<айте перше царства Божого і 
правди його; цеж усе додасться вам. Оце ж 
не журіться про завтра; бо завтра журити
меться само про себе: Доволі в кожного 
дня лиха свого. 

ШІСНАЦЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІі:іЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄМО тебе, Господи, щоб безна
станни,">\ ножалінням твоїм по-всяк-часно 
очищував і боронив Церкву твою; а, що 
вона не має спромоги устояти в ненности без 
твоєї помочі, зберігай її назавжди порятун
ком твоїм і добротою; у Христі Ісусі Госпо
ді нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Єфес. 3, IJ. 

БАЖАЮ, щоб ви не смутились горем 
моїм про вас, котре єсть слава ваша. Того 
ж я приклоняю коліна мої перед Отцем Гос
пода нашого Ісуса Христа, від котрого вся 
рідня на небесах і на землі зветься, щоб дав 
вам по багацтву слави своєї утвердитись 
силою через Духа його ув нутряному чоло
віці; що б Христос міг домувати вірою в 
серцях ваших; щоб ви, закорінившисІ> і 
вміцнившись в любови могли зрозуміти з 
усіма святими, що таке ширина й довжина, 
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і глибина, й висота; і зрозумі:ш :ІJ(н)ов 
Христову, що перевисшає розу.\1іння, що() 
ВИ МОГЛИ СПОПНИТИСІ> ВСеЮ ІІОВНОТСJЮ БОі!\ОІР. 
Тепер же та.~у, котрий .\1оже :Jробнтн ге1ї. 
більше на;t усе, чого проснмо, або ,\у.чаС\ІО 
по силі, що іІійствує в нас, ііо.му с.•іав& в 
Церкві через Христа Ісуса по всі ро;ІІІ н:1 
віки вічні. Амінь. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки 7, п. 

І СТАЛОСЬ другого ;щя, що Ісус іі:Ішон 
у город, званні! Наін; і йшло з НІШ доно:tі 
ученикін його, й богато народу. ЯІ\ ;к~ 
наближився до городсью1х воріт, <ІіІ\ осІ. 
винесено мерця, сина єюrного в ·\1атер і 
своєї, вона ж бу:tа вдова; й богато н<,J)(),'\У :J 
городу було з нею. І як побачин її Госпо_;tr,, 
зми:тосерІ\ИВСЯ на,1 нею, і І<аже їй, Не плач. 
І приступив та приторкнувся до мар; ті іІ\, 
що несли, зупинились: і каже, Мо;нщ•rс, 
кажу тобі, всташ,. І сів .\Іерлеttь і почаu 
говорити: і віддав його матері ііого. Oumш 
же страх усіх, і прославляли пони Бrн·а, 
кажучи, що вспню1й пророк устав між на
ми, і що Бог навідан людей своїх. І ро:І
ійшлась Ц5І поголосt<а про нього по всі і і 
·Юдеї і по всШ околиці. 

ВІСІМНАЦЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБl::НЬ. 

ГОСПОДИ, молимо тебе, щоіJ ласкоІІ) 
твоєю завжди зберігав нас, і не опусюш нас, 
і помагав на;ІІ безнастанно нроGувати у 
всяких добрих ділах; у Христі !сусі ГосІІо
ді нашім. Амінь. 
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АПОСТОЛ. Єфес. 4, r. 

ОЦЕ я, вязник у Господі, благаю вас, щоб 
ви достойно ходили в званню, до якого вас 
покликано, з усякою смирнотою й тихістю, 
з довготерпеливістю, терплячи один одного 
в любови; стараючись держати об єднання 
духа в мирному союзі. Одно тіло й один 
Дух, яко ж і ПОІ<.1икані в одній надії вашого 
покликання; Один Господь одна віра, одно 
хрещення, один Бог і Отець усіх, що над 
усіма, і крізь усіх і ув усіх вас. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки І4, І. 

СТАЛОСЬ, як прийшов він у господу до 
одного із старших Фарисейських у суботу 
їсти хліб, були й вони, назираючи його. 
І ось, один чоловік у водянці був перед ним. 
І, озвавшись Ісус, каже до Законників і 
Фарисеїв, говорячи, Чи годиться в суботу 
сціляти? Вони ж мовчали. І взяв він його, 
сцілив його, та й відпустив; і озвавшись до 
них, каже, Хто з вас має осла, або вола, що 
впав у колодязь, і не схоче зараз витягнути 
його субітного дня? І не змогли вони від
казати йому знов проти цього. Сказав же 
до запрошених приповість, постерігши, як 
перші місця вибирають, промовляючи до 
них, Коли зішрошений ти від кого на ве
сілля, то не сідай на першому місці; щоб 
часом поважніший тебе не був запрошений 
від нього; а прийде той, що запросив тебе 
й його, та скаже тобі, Дай цьому місце; і 
тоді доведеться тобі з соромом останнє 
місце взяти. Ні, як ти запрошений, прийди 
і сядь на останньому місці; щоб, як прийде 
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той, хто запросив тебе, зказав тобі, Друже, 
сідай вище. Тоді буде тобі с:Іава перс;~ 
тими, що сидять при їді з тобою. Бо ко;ю~н, 
хто нестимеп,ся вгору, приrшзиться; хто 

ж принизується, пійде вгору. 

ВІСІМНАЦЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ, блю·аємо тебе, даруіі .lІЩН.'·' 
твоїм благодаттю перемогти спокуси спіта, 
тіла й диявола, і дай їм чисти.ч ссрІ\І~-" іі 
умом слідувати за тобою, єдІІНШІ Б ого~,; 
у Христі Ісусі Господі наші.'ІІ. Амінь. 

АПОСТОЛ. r. І{оринт. r, 4· 

ДЯКУЮ Богу :о.tойо"у всякого 'Іасу за 
вас про благодать Божу, дану вам л Христі 
Ісусі; що у всьо.'ІІу ви збагатили сІ, ЮЕ•І у 
всякім слові та всякім знанню; яко ж СІ1ід
чення Христове утверджено 1! пас; так, що 
ви не маєте недостатку ні в одні.м дарупан
ню; дожидаючи приходу Господа нашого 
Ісуса Христа. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 22, J.f. 

Я І{ почули Фарисеї, що Ісус нрІвІу.:нв 
Садукеїв мовчати, зібрались разо'І ра;І.ІІ 
цього. Тоді один з них, що бу!! У'ІІпе:Іс\І 
закону, спокушуючи його, зап,l<Ш йо.чу 
питання, кажучи, Учите.1ю, котра заІІовінІ. 
велика в законі? Ісус же каже йо~ІУ, ЛюГJн 
Господа Бога твого всім серцем твої.\\, і !!сею 
душею твоєю, і цілим умом твої.м. Це перша 
й велика заповідь. Друга ж подібна їй, 
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Люби ближнього твого, як себе самого. На 
цих двох заповіддях увесь закон і прорОІ<и 
стоять. ЯІ< же зібрались Фарисеї, питав їх 
Ісус, кажучи, Що ви думаєте про Христа? 
Чий він син? Кажуть вони йому, Син Да
видів. Каже він до них, Як же це Давид зве 
його в дусі Господом, кажучи, Каже Гос
подь Господеві мойому, Сиди праворуч у 
мене, доки не положу ворогів твоїх підніж
ком ногам тво їм? І{ оли ж Давид зве його 
Господом, то як же він син йому? І ніхто 
не зміг йому й слова відказати; й ніхто з 
того часу не важився питати його більше. 

ДЕВЯТНАЦЯТА 
НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, тим то, що ми без тебе негодні 
вгодити тобі; Даруй ласкаво, щоб Дух 
твій Святий кермував і володів серцями 
нашими в життю нашому; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Єфес. 4, IJ. 

ОЦЕ Ж говорю й свідкую в Господі, щоб 
вам більше не ходити, як инші Погане 
ходять, у суєт і розуму свого; що мають за
темнений розум, відчужившись від життя 
Божого через невіжество, що єсть в них, 
задля окаменіння сердець їх: котрі, зробив
шись нечулими, віддали себе розпусту, 
щоб робити всяку погань в зажерливости. 
Ви ж не так пізнали Христа; кола ж бо 
чули його і в йому навчились, що правда в 
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Ісусі; щоб відложити вам по першо"у жит
тю давнього чоловіка, що гниє в похuтях 
обманчивих; а обновлятись духом розуму 
вашого; та й одягнутись у нового чоловіка, 
сотвореного по Богу в праведности й свя
тости правди. Тим же, віДІ<Инувши .1ож, 
говоріть правду кожен до ближнього свого; 
бо ми один одному члени. Гнівайтесь, та й 
не грішіть: нехай сонце не зайде у гніві 
вашому: і не давайте місця дияволу. Хто 
крав, більш не кради, а лучше працюй, 
роблячи руками своїми добре, щоб мав що 
подати тому, хто в потребі. Нехай гниле 
слово не виходить із уст ваших, а тільки 
таке, що годиться на збудовання, щоб ІЮ
дало благодать тим, хто чує. І не зас.'ІІУ
чуйте Духа Святого Божого, І<Отрим ви 
напечатані на день визволення. Усяка гір
кість, і гнів, і лютість, й нарікання, й лайка 
нехай пропаде від вас, із усім лихо.~І. 
Бувайте ж один до одного добрі, милосерд
ні, прощаючи один одному, яко ж і Бо1· у 
Христі простив вам. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 9, І. 

ВВІЙШОВ Ісус у човен, та й перенлнв, і 
прийшов у свій город. Коли це принесено 
до нього розслабленого, лежачого на по
стелі. Ісус же, бачивши віру їх, каже роз
слабленому, Бодрись, сину, відпускаються 
тобі гріхи твої. Аж тут деякі Письменники 
кажуть собі, Цей хулить. І знаючи Ісус 
думки їх, каже, На що ви думаєте лукаве 
в серцях ваших? Що бо лекше, сказати, 
Відпускаються тобі гріхи? чи СІ<азати, 
Устань, та й ходи? Отже, щоб знали ви, що 
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Син чоловічий має власть на землі прощати 
гріхи (тоді каже до розслабленого), Устань, 
візьми постіль твою, та й іди до дому твого. 
І він устав, та й пішов до дому свого. Як же 
нобачив це народ, дивувався і прославляв 
Бога, що дав таку власть людям. 

ДВАЦЯТА НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТН ІЙ і всемилосердний Бо
же, з превеликої доброти твоєї, борони нас, 
благаємо тебе, від усього шкідливого; щоб 
ми, будучи спосібними на тілі й на душі, 
змогли охотво спавияти усе те, чого ти від 
нас жадаєш; у Христі Ісусі Господі нашім. 
Амінь. 

АПОСТОЛ. Єфи.~ І5. 

ГЛЯДІТЬ ЖЕ, щоб ви оглядно ходили, 
не як немудрі, а яко мудрі, викуплюючи 
час, бо дні лихі. Тим то не бувайте нерозум
ними, а розумійте, що єсть Господня воля. І 
не впивайтесь вином, бо в ньому розпуста; 
а сповняйте себе Духом; розмовляючи з 
собою псальмами, та гимнами, та піснями 
духовними; співаючи та виграваючи в 
серцях ваших Господеві; дякуючи всякого 
часу за все Богові й Отцеві в Імя Господа 
нашого Ісуса Христа; корючись один од
ному в страху Божім. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 22, І. 

СКАЗАВ Ісус, Уподобилось царство не
бесне чоловіку цареві, що справив весілля 
синові свойому; і післав слуrів своїх 
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кликати запрошених на несілля; і не 
схотіли прийти. Знов ніслав инших слугів, 
говорячи, Скажіть запрошеним, Ось я 
обід мій наготовив; воли мої й годовану 
худобу побито, та все налагоджено; й.=~ іть 
на весілля. Вони ж байдуже, пійшли собі 
один на хутір, другий до своїх орудок: 
а останні, взявши слуг його, знущались із 
них, та й повбивалиїх. Цар же, почувши, 
лроrнівився, й післав військо своє, й вигу
бив тих розбишак, і запалив город їх. То;Іі 
каже до слуг своїх, Весі.1"1я налагоджене, 
запрошені ж не були достойні. Йдіп, же на 
розхідні шляхи, й кого знайдете, запро
шуйте на весілля. І вийшовши слуги ті на 
шляхи, зібрали всіх, кого знайшли, лихих 
і добрих; і бу ло весілля повне гостей. А як 
увійшов цар подивитись на гостей, поГJачиn 
там чоловіка не одягненого в весільну оде
жу. І каже до нього, Друже, як це увійшов 
ти сюди, не маючи весільної u;~ежі? Він же 
мовчав. Каже тоді цар до с"1уг, Звяжіть 
йому руки й ноги, і заберіть його геть, і 
,киньте його в темряву надвір ню: та~1 бу не 
плач і скреготання зубів. Багато бо званих, 
а мало вибраних. 

ДВАЦЯТЬ-ПЕРША 
НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

МОЛИМО тебе, Гошоди милl1ссрдниіі, 
даруй відпущення й упокій віруючи,\! .'lІо
дям твоїм; щоб стались вони чисти.шІ від 
усякого гріху, і служили тобі супокійнН.\І 
умом; у Христі Ісусі Госводі нашім. ААtінь. 
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Апостол. Єфес. б, ro. 
БРАТТЯ мої, кріпіться в Господі і в 

потузі сили його. Одягніться у всю зброю 
Божу, щоб могли ви стояти проти хитро
щів диявольських. Бо наша боротьба не з 
тілом і кровю, а з князями, і володаря.\Іи, й 
панами темряви віка цього, з підиевесними 
духами злоби. Того то возьміть повну 
зброю Божу, щоб змогли встояти в день 
лютий, і зробивши все, стояти. Стійтеж оце, 
підперезавши поясииц і ваші правдою; і 
маючи на грудях забороло праведности; й 
обувши ноги в готовість благовіствування 
впокою; над усе ж, узявши щит віри, ко
трим здолієте всі розпалені стріли лука
вого в гасити; і шолом спасения візьміть, і 
меч духовний, котрий єсть Слово Боже: 
всякою молитвою і благанням молячись 
всякого часу духом і в цьому пильнуйте в 
усякому терпінню і благанню за всіх свя
тих; і за мене, щоб мені дан о слово, на від
кривання уст моїх, щоб сміливо обявляти 
тайну благовістя, котрого я приставником 
у кайданах; щоб у ньому був сміливий, як 
повинен я говорити. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 4, 46. 

Б У В один достойник, котрого син не
здужав у Капернаумі. Цей, як почув, що 
Ісус прибув із Юдеї в Галилею, прийшов до 
нього, й благав його, щоб пішов та уздоро
вив сина його; бо мав умерти. Каже ж 
Ісус до нього, Коли ознак та див не по
бачите, не увіруєте. Каже до нього достой
ник, Господи, йди перше, нім умре дитина 
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моя. І{аже йому Ісус, Іди, син твій жиє. 
увірував чоловіІ< слову, що nромовив йо,му 
Ісус, і nішов. }{оли вже він ійшов, зустріли 
його слуги його й звістили, кажучи, Син 
твій жиє. Сnитав же їх про годину, коли 
полекшало йому: а вони сказали йо.,Іу, 
Вчера в семій годині покинула його горн'-1-
ка. Знав же батько, що тієї самої години, 
котрої сказав йому Ісус, Син твій жиє; і 
увірував сам і ввесь дім його. Це знов знов 
друга ознака, котру зробив Ісус, як приі1-
шов з Юдеї в Галил.ею. 

ДВАЦЯТЬ-ДРУГ А 

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄМО тебе, Господи, вдержуй 
рідню твою, Церкву, в безнастанній nобож
ности; щоб вона під захистом твоїм з.мог,1а 
бути свобідною від усяких противностсй, 
та вірно віддавалась тобі в добрих ді:~ах на 
славу Імені тво му; у Христі Ісусі Госнаді 
нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Филип. І, J. 

ДЯКУЮ Богу мойому при всякому 
спомині про вас, завсіди в кожній молитві 
моїй за всіх вас з радоща.ми молячись, за 
товаришування ваше в благовісти від пер
шого дня й досі; впевнившись про те, що хто 
розпочав у вас добре діло, зnершуватиме 
аж до дня Ісуса Христа; яко ж пра1:1едно 
єсть мені це думати про всіх вас, тим, що 
маю вас у серці, й у вязниці моїй, і в обо
роні, і в утвердженню блаrовістн, вас усіх, 
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снільвиків моїх благодати. Бог бо мені 
свідок, як я люблю усіх вас по милости 
Ісусово-Христовій. І за це молюсь, щоб 
любов ваша ще більше й більше достатку
вала у знанню та у всякому розсудку: щоб 

ви певні були про все, що най.1іпше; щоб ви 
були чесні, та без до1·ани, до дня Христо
вого: сповнені овоща.'>ш праведности через 
Ісуса Христа на славу й хва.1у Божу. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. r8, zr. 
І{АЖЕ Петро до Ісуса, Господи, СІ<ільки 

раз грішитиме проти .\'Іене брат мій, і я 
заруватиму йому? До семи раз? І{аже 
йому Ісус, Я не кажу тобі, що до семи раз; 
а до сім,1есять раз по сі.\'1. Тим же то уподо
GилосІ, царство небесне чоловіку цареві, що 
схотів узяти перелік від слуг своїх. Як же 
почав брати, приведено йому одного, що 
завинив йому десять тисяч талантів. Як же 
не мав він що віддати, звелів пан його про
дати його, і жінку його, й дітей, і все, що 
мав, та й віддати. Упав же тоді слуга, по
І<лонився йому, кажучи, Пане, потерпи 
мені, а все віддам. Зми.1оседився ж тоді пан 
слуги того, відпустив його, і дарував йому 
довг. Той же сам слуга вийшовши, знайшов 
одного з товаришів своїх, що завинив йому 
сотню денаріїв; і вхопив його, дусив його, 
кажучи, Віддай, що винен мені. Упав же 
тоді товариш його до ніг йому, благав його, 
І<ажучи, Потерпи мені, і все віддам тобі. 
Він же не схотів; а пішов і кинув його у 
вязницю, доки віддасть довг. Як же по
бачили товариші його, що сталось, жалу
вали дуже, й пішли, та сказали свойому 
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нанові про все, що сталось. Тоді, призвавши 
пан його, каже йому, Слуго поганий, уоесь 
довг той дарував я тобі, бо ти благав мене: 
чи не слід було й тобі по,'.Іилувати тооари ша 
твого, як і я тебе помилував? І розгнівавен 
пан його, передав його мучите:1ям, аж ною1 
віддасть увесь донг свій йому. Тю< і Отець 
мій небесний робити.'ІІе вам, ЯІ< не дарувати
мете кожен братові свойо,'.Іу від сер;~СІ\І> 
ваших провин їх. 

ДВАЦЯТЬ-ТРЕТЯ 

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 
МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, пристанівку наш і сило наша, що 
єси творцем усякої побожности: Не відхили 
уха твого, а вислухай щирі .\\Олени я Церкви 
твоєї; і даруй, щоб дістали ми усе, чого :.J 
вірою від тебе просимо; у Христі Ісусі Гос
поді нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Филип. З, r7. 

БРА ТТ Я, приподоблюйтссь до мене, і 
вважайте, хто так ходить, яко ж .'\\аєтс :.Ja 
взір нас. (Багато бо ходить таю1х, про 
котрих нераз говорив я вам, тепер ;ке й 
nлачучи говорю, що вони вороги Хреста 
Христового; котрим кінець - погнбілt., 
котрим Бог черево, а слава в copu.'\\i їх, 
котрі про земне думають.) Наше бо життя 
єсть на небесах; звідкіля й /ІЩС.\Ю Спаса 
нашого Ісуса Христа, котрий переобразив 
тіло смирення нашого, щоб було подііінс 
тілу слави його, по дійству, котрим зможе 
й пакорити собі все. 
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ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. гг, rs. 
ТОДІ пійшли Фарисеї й радили раду, як 

би піймати його на слові. І висилають до 
нього учеників своїх з Іродіянами, гово
рячи, Учителю, знаємо, що ти правдивий 

єси, й на путь Божу правдою навертаєш, 
ані дивишся на ,1ице людей: скажи ж нам, 
як тобі здається? Годиться давати данину 
кесареві, чи ні? Постеріг же Ісус лукавство 
їх, і каже, Чого спОІ<ушуєте мене, ви, лице
міри? ПоІ<ажіть мені гріш податковий. 
Вони ж принесли йому денарія. І каже до 
них, чиє обличчя це й надпись? Кажуть 
йому, Кесареве. Тоді сказав до них, Від
дайтеж кесареве Кесареві; а Боже Богові. 
Як же вислухали ті слова, дивувались, 
лишили його, та й пішли геть. 

ДВАЦЯТЬ-ЧЕТВЕРТА 
НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРІЙЦІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ, благаємо тебе, відпусти лю
дям твоїм провини їх; щоб з превеликої до
броти твоєї змогли ми увільнитись від кай
данів гріховних, в І<отрі ми лукавством 
нашим себе закували: Даруй це, Отче 
небесний, ради Ісуса Христа Благословен
ного Господа й Спаса нашого. Амінь. 

АПОСТОЛ. l{олос. І, З· 

ДЯКУЄМО Богу й Отцеві Господа на
шого Ісуса Христа, молячись всякого часу 
за вас, почувши про вашу в Христі, і любов, 
що маєте до всіх святих; задля надії, що 

218 



Двацять-четверта неділя після трійці 

зложена для вас на небесах, про яку ви 
чували перше в слові правди благовіство
вання; що прийшло до вас, Я І< о ж і до 
всього світа, й дає овощ, яко ж і в вас, nід 
того дня, як ви похули і зрозуміли б"lаrо
дать Божу в правді. Яко ж і нав<шлись від 
Єпафра, любого нашого товариша с:1уги, 
котрий єсть вірний слуга Христів, за вас; 
котрий і явив нам вашу любов у Дусі. 
Того-то й ми, від того дня, ЯІ< почули, не 
перестає.\10 за вас молитись і просити, щоб 
ви сповнились розу.'1іННЯ.\І волі його у вся
кій премудрости й розумінню духовнО.\! У: 
щоб ходити вам достойно перед Госнодо.\І 
у всякому догоджуванню, і у всякому до
брому ділі, приносячи овощ і зростаючи в 
розумінню Бога; з.міІ\НЯючись усякою си
лою по потузі слави ЙОІ'О на всяке видер
жування і довготерпіння з радоща.\1И; дя
куючи Отцеві, котрий зробив нас достойни
ми спільниками в насліддю святих у світлі. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 9, 18. 

КОЛИ Ісус говорив це до учеників Йоа
нових, аж ось приходить один старшина, і, 
вклонившись йому, І<аже, Дочка мон тільки 
що скінчилась; прийди ж та положи руку 
твою на неї, то й оживе. 

І встав Ісус і пішов за ним, а також і 
ученики його. (І ось жінка, що нездужала 
кровотіччю дванацять років, нристуни"1а 
ззаду і приторкнулась краю одежі його: 
вона бо казала в собі, Як тільки доту"1юсь 
одежі його, виздоровію. Ісус же, обернув
шись і побачивши її, каже, Дочко, бодрись, 
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віра твоя уздоровнла тебе. І лоздоровіла 
жінка з того часу.) А як увійшов Ісус у 
господу старшини, та побачив сопільників, 
та голосільників, каже до них, Уступіться; 
не вмерло бо дівча, а спить. І насміхались 
із нього. Як же випроваджено людей, увій
шов він і взяв її за руку, то дівча встало. 
І рознеслась про це слава широко по всій 
:іемлі тій. 

ОСТАННЯ 

НЕДІЛЯ ПЕРЕД ПРИХОДОМ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БЛАГАЄМО тебе, Господи, пробуди хо
тіння віруючих людей твоїх; щоб вони 
принесли обильні овощі добрих ділі сподо
бились від тебе обильної нагороди; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Аміиь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Єрем. гз, 5· 
ОСЬ надходить •Іас, говорить Господь, і 

збуджу Давидові праведного пагонця, що во
лодітиме, як цар, і мудрим робом ходитиме 
й чинитиме суд і справедливість на землі. 
За днів його спасеться Юда, й житиме без
печно Ізраїль: і ось імя його, котрим його 
зватимуть, БОГ ОПРАВДАННЯ НАШЕ. 
І ось надходить час, говорить Господь, що 
вже не скажуть, Жив Господь, що вивів 
синів Ізраїлевих із Єгипту; а скажуть, Жив 
Господь, що вивів і випровадив насіння 
дому Ізраїлевого з північної землі, та 
з усіх земель, куди їх був вигнав; і будуть 
жити в свойому краю. 
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ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 6, 5· 

Я 1{ ЖЕ знав Ісус очі й побачив, що богато 
народу йде до нього, каже до Фнлина, Звід
кіля купимо хпіба, щоб вони нопоїли? (Це 
ж сказав, вивідуючи його, бо сам знав, що 
має робити.) Відказав йо.\ІУ Филип, За 
двtсті динаріїв хліба не стане ї,\І, щоб кож
ному з них хоч трохи дісталось. О;щн же з 
учеників його, Андрей, брат Симона Петра, 
каже йому, Є тут хлонсць один, що має 
пять ячмінних бохонців хліба, і ;щі малі 
рибки; але, що це для так баrап,ох? !{а же 
ж Ісус, Заставте людей сідати. Була ж 
трава велика на тому місці. Посіда.111 чоло
віки, числом тисяч зо пять. Ісус же взяв 
хліби, і, від,1авши хвалу, подав учениІ<ам, 
ученикиж тим, що сиділи; так са.\ю іі рнбн, 
скільки хотіли. Як же наситилисІ,, каже 
ученикам своїм, Позбирайте останІш ОІ{ру
шин, щоб не пропало ніщо. Позбирали ж і 
наповнили дванацять кошів окрушин i:J 
пяти хлібів ячмінних, що зосталось у тих, 
що їли. Тоді ті чоловіки, що бачили це 
чудо, що Ісус зробив, казали, Справді, І!С 
Пророк, що мав прийти на землю. 

Як буде двацять-шість Неділь після 
Трійці, тоді береться на двацлть-пяту 
Неділю той Молебень, Armcmoл, та 
Євангелію, що призначені на шесту 
Неділю після Трьох Мудрців. 
Як буває двацять сім Неділь, тоді 
МОЛЕБЕНЬ, АПОСТОЛ, та Єван
гелію призначені на пяту Неділю після 
Трьох Мудрців, відправляти треба 
двацять-пятої Неділі; а, Молебень, 
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Апостол, та Євангелію, що призначені 
на шесту Неділю після Трьох Мудрців, 
відправляти треба двацять-шестої Не
ділі. 
А як буває менче чим двацять-пять 
неділь, злишне опускається: Однак же 
цей останній Молебень, Апостол, та 
Євангелію зажди відправляється Остан
ньої Неділі перед Приходом (Андреєм). 

ДЕНЬ СВЯТОГО АНДРЕЯ•). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, котрий дав єси 
таку ласку Святому Апостолові Андреєві, 
що він відразу послухав голосу Сина твого 
Ісуса Христа, й пішов за ним без відволі
кання: Даруй же, щоб і всі ми на поклик 
святого слова твого, змогли зараз у по

слусі віддаватися тобі й сповняти заповіди 
святі; у тому ж Ісусі Христі Господі на
шім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Римл. ro, 9· 
КОЛИ визнаватимеш устами твоїми Го

спода Ісуса, й віруватимеш в серці твоїм, 
що Бог його підняв із мертвих, ти спасся. 
Серце,..,_ бо вірується на праведність, устами 
ж визнається на спасения. Говорить бо 
Писання, Хто бо вірує в нього, не осоро
миться. Бо нема ріжниці між Жидовпном 
і Греком: бо тойсам Господь над усіма, бо
гатий для всіх, хто призиває його. Всякий 
бо, хто призове Імя Господнє, спасеться. Як 
же призиватимуть того, в кого не увіру-

*) 30. листопада. 
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вали? ЯІ< же віруватимуть, про кого не 
чули? І як чутимуть без проповідника? А 
як же проповідватимуть, коли не Gу,'\уп, 
послані? Яко ж писано, Що за красні ноги 
тих, І<Отрі б.'!аговіствують мир, і приносять 
благу вість добра! Та не всі послухали 
Благовістя. Ісаїя бо говорить, Господи, хто 
увірував голосові Jіашому? Ти.\\ же віра 
приходить через слухання, слухання ж 

через слово Боже, Тільки ж говорю, Хіба 
вони не чули? Авжеж, по всій землі розій
шовся гомін їх, і до кінців вселенної слона 
іх. І ще питаю, Хіба не розумін Ізраїль? 
Перший Мойсей говорить, Зав;"(а.\1 вам за
висть через тих, що не є людь.\Ш, народом 

безумним завдам жалю вам. Ісаїя ж ооtі
лився дуже, й каже, Знайшли мене ті, що 
не шукали, обявивсь я тим, що не пита.1и 
про мене. До Ізраї:lЯ ж говорип,, Увесь 
день простягав я руІ<И мої до пюдсй непо
кірних і суперечних. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 4, І8. 

ІДУЧИ Ісус попри море ГалилейсьІ<е, 
побачив двох братів, Симона, званого Пе
тром, та Андрея, брата його, що заю·ща:111 
невід у море (бу ли бо рибалки); і нро.\tОвив 
до них, !йдіть за мною; і зроблю вас лов
цями людей. Вони ж зараз покинули не
води свої, і пішли слідо,\1 за ним. І, йдучи 
звідтіля, побачив инших двох братів, Яко
ва, сина Заведеєвого, та йоава, брата його, 
у човні з Заведеєм, батьком їх, ЯІ< налагод
жували неводи свої; і покликав їх. Вони ж 
зараз покинули човен і бап,ка свого, та 
пішли слідом за ним. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА ТОМИ*), 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і преднічний Боже, що 
задля мІцнішого упевнення в вірі, стерпів 
єси Святого Апостола Тому, що вагався про 
воскресення Сина твого: Даруй, щоб ми 
певно і без ніякого вагання вірували в сина 
твого Ісуса Христа, та щоб віра наша перед 
зором твоїм завжди бездоганна була. Ви
слухай нас, Госноди, задля того ж Ісуса 
Христа, Котрому з тобою і Святим Духом 
нехай буде всяка честь, і слава, тепер, і на 
віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. Єфес. 2, zg. 

ТЕПЕР бо ві вже більше не захожі й не 
чужинці, а товариші святим і домашні Божі; 
поставлені на нідва.1ині Апостолів і про
років; а сам Ісус Христос, це головний ка
мінь угловий; на І<Отрому вся будівля, 
щільно споєна докупи, виростає в Церкву 
святу в Господі; на котрому й ви збудову
єтесІ. на оселю Божу Духом. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 20, 24· 

ТОМ А, один з дванацяти, на прізвище 
Близняк, не був з ними, як прийшов Ісус. 
Сказали йому другі ученики, Ми виділи 
Господа. Він же сказав їм, Коли не побачу 
на руках його рани від гвіздя, і не вложу 
руки моєї в бік його, не йму віри. А по 
вісьми днях знов були всередині ученики 

*) 21. грудн.я. 
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Навернення святого Павла 

його, й Тома з ними. Приходить Ісус, як 
двері були за.\\кнені, і став посередині, й 
каже, Мир вам! Опісля І<аже до То.1ш, 
Простягни палець твій сюди, й подивисL> на 
руки мої; простягни сюди руку твою, і 
вложи в бік мій; та не будь невірний, а 
віруючий. І озвався Тома, та й І<аже ЙО)Іу, 
Господь мій і Бог мій. Н:аже йо.\\у Ісус, 
Томо, через те, що видів єси .\\енt>, увірував 
єси; блаженні ті, що не ви;J;іли, а ввірували. 
Богато ж инших ознак зробив Ісус снравді 
перед учениками свОЇ\\И, що незанисані в 
книзі цій. Це ж написано, щоб ви вірували, 
що Ісус єсть Христос, Син Божий; і щоб, 
віруючи, життя мали в Імя його. 

НАВЕРНЕННЯ СВЯТОГО ПАВЛА. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, що через nроnовідь блаГослопен
ного Аnостола, Святого Павла, засвітив єси 
світлом Євангелії по вс~.>о,\\у світу: Даруй 
нам, благає.\\о тебе, щоб і ми, з1·адуючи вре
дивне його навернення, З.іІОГШІ пі;J. себе 
проявити nодяку тобі за те ж ca.'lte, носту
nаючи після святої науки, котру він про
nовідував; у Христі Ісусі Господі наші.іІ. 
Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння 9, r. 
САВЛО ж, іще дишучи грозьбою та 

вбивством на ученш<ів Господніх, при
ступив до архиєрея, і nросив від ньог() 
листа у да,\\аск до ШІ<іл, щоб, як кого 
знайде, що nуття того будуть, ч·JловіІ<ів, чи 
жінок, міг їх nовязати й привезти в Єру-
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салим. І як він nодорожував, прийпюв 
близько Дамаску, і ось, осияло його світло 
з неба, І вnав вінназемлю, і чув голос, прс
мовляючий до нього, Савле, Савле, чого 
nереслідуєш мене? А він каже, Хто єси, 
Госnоди? А Госnодь сказав, Я Ісус, котрого 
ти nереслідуєш, трудно тобі проти рожна 
наnиратись. І затрусившись, та стуманів
ши, каже, Госnоди, що хочеш, щоб робив я? 
А Госnодь каже йому, Встань, та йди в го
род, і скажеться тобі, що маєш робити. 
Люде ж, що йшли з ним, стояли безмовно, 
чуючи голос, й нікого не бачивши. Устав 
же Савло з землі, і ЯІ< відтворив очі, ніІ<ого 
не бачив; а вони вели його за руку, та й 
nривели в Дамаск. І був він три дні не
видючим, і не їв, і не nив. А був ОJЩІІ уче
ник в Дамаску, на і.>•ІЯ Ананія; і каже йому 
Госnодь у видінні, Ананіє. Він же каже, 
Ось я, Госnоди. А Госnодь каже до нього, 
Устань, та йди на вулицю, що зветься 
Проста, та й nошукай у Юдиній хаті одного 
на ім я Савла, з Тарсу: ось бо він молиться і 
видів у видінню чоловіІ<а, на імя Ананію, 
що ввійшов і положив руку на нього, щоб 
прозрів. Відказав же Ананія, Господи, я 
чув від многих про чоловіка цього, скільІ<И 
він зла заподіяв святим твоїм у Єрусалимі; 
і тут має власть від архиєреїв вязати всіх, 
хто признає Імя твоє. А Господь каже до 
нього, Иди, бо цей у мене вибрана посудина, 
щоб нести Імя моє перед Поган, і царів, і 
дітей Ізраїлевих: я бо покажу йому, скільки 
мусить він за Імя моє терпіти. І пішов Ана
нія, та ввійшов у хату; і, положивши на 
нього руки, про.11овив, Савле Брате, Гос-
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сподь (тойсам Ісус, що явивсь тобі в ;1opu3i, 
як ійшов єси), післав мене, щоб ти пrозрін 
і сповнився Духом Святим. І зараз і:1 очеіі 
його, наче луска спала; і прозрів того часу. 
і встав, і охрестився. А ЯІ< прийняв поживу. 
покріпився. Пробув же Савло з учениІ<юш. 
що в Дамаску, днів !(ілька. І :1араз про
nовідував по школах Христа, що це Син 
Божий. Дивувались же всі, хто чув, 1\<Іаа
ли, Чи це не той, що ногубляв усіх у Єруса
лимі, що призивали імя це, та !1 сюди на п 
nрийшов, щоб повязати їх, і привести ;1о 
архиєреїв? А Савло вбивався в силу та н 
силу, й пере:~<~агав Жидів, що жнли в Да
маску, доводячи, що це Христос. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. rg, 27. 

ОЗВАВСЬ Петро і каже до Ісуса, Ось м11 
nокинули все, та й пішли слідом за тобою; 
що ж буде нам за це? Ісус же каже до них, 
Направду говорю вам, що ви, котрі пішmІ 
слідом за мною, у новонастанню, ЯІ< сяде 
Син Чоловічий на nрестолі с.1ави своєї, 
сядете також на дванацяти престо.1ах, 

судячи дванацять родів Ізраїлевих. І І<о
жен, хто покинув доми, або братів, абu 
сестер, або батька, або матір, або жінку, 
або дітей, або поля, задля і!ІІення ~Іого, 
всотеро прийме, й життя вічне осягне. 
ТільІ<И :,к ~шогі перші, будуть останні, а 
останні, перші. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ХРИСТА В 
СВЯТИНІ 

звичайно зване 
ОЧИЩЕННЯ СВЯТОЇ ДІВИ МАРІІ*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і предвічний Бож~, 
смиренно благаємо Велич твою, щоб як од
норідного Сина твойого в людському тілі 
предложено нині в святині твоїй, щоб так і 
ми станули перед тобою з чистими серцями 
без скази, через того ж Сина твого Господа 
нашого Ісуса Христа. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Малах. з, І. 

ОСЬ, я посилаю анге,1а мого, а він при
готовить дорогу переді.,шою, і негайно за 
цим прийде в храм свій, що його шукаєте; 
ангел завіту, що його бажаєте; ось він 
ійде, говорить Господь сил. Хто ж видер
жить день приход його? І хто встоїть, як 
він явиться? Він бо вогонь перетоплювача, 
як те мило в прача. І засяде він до перето
плювання срібла й очистить синів Левіїних 
і переллавить їх, як золото й срібло, щоб 
приносили жертву Господеві в правед
ности. Тоді люба буде Господеві жертва 
Юдина й Єрусалимова, як у давні давна, за 

*) 2. лютого. 
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Предложепня христа в святині 

давних років. Прийду до вас, щоб судити 
суд, і буду скорим свідком проти чарівни
ків, перелюбників і тих, що божаться брех
ливо, що вдержують плату поденного робіт
ника, притісняють удовиць і сиріт та від
пихають від себе приходня і не бояться 
мене, говорить Господь сил. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки г, 22. 

І, як сповнились дні очищення 11 Іtu 
закону Мойсеєвому, понесли його в Єруса
лим, посталити перед Господом; (як напи
сано в законі Господньо.-.tу, Всю<е мужесь
ке, що відчинило утробу, святим Господеві 
зватиметься;) і принести жертву, щазано в 
законі Господньому, Пару горлиць, або 
двоє голубят. І ось, був чоловік у Єруса
лимі на імя Сю1еон; і чолові І\ цей правед
ний та побожний сподівався потіхи Ізраї
леві: й Дух Святий був на йо~Іу. І бу.1о йо
му сповіщено від Духа Святого, що не ба
читиме він смерти, перш ніж побачип, 
Христа Господнього. І прийшов він Духо.\І 
у святиню, і, як принесли батько-мати хло
пятка Ісуса, щоб зробити, що треба, по 
звичаю законному для нього, взяв він його 
на руки свої, і б.1аrословив Бога, і сказав, 
Нині відпускаєш слугу твого, Владю<о, по 
слову твому, з упокоєм: бо виділи очі ~юї 
спасения твоє, що приготовив єси перед 

дицем усіх шодей; світдона осяяння Поган, 
і на сдаву .11юду твого, Ізраїдя. І дивувавсь 
йосиф і мати його тим, що сказано про 
нього. І благословив їх Симеон, і каже до 
Марії, матері його, Ось, це дитя лежить на 
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день святого маттея 

падаНІнІ і вставання боt·атьох в Ізраїлі; і на 
ознаку, проти котрої говоритимуть; (і тобі 
самій перейде душу меч також;) щоб від
крились думки богатьох сердець. І бу"1а 
Анна пророчиця, дочка Фануїлова, з роду 
Асирового; вона дуже зістарілась, про
живши з •юловіком сім років від дівування 
свого: І ця вдова до вісімдесяти і1 чотирьох 
років, що не відходила від святині, а посто~1 
і молитвою служила Богу ніч і день. І вона 
тієї години прийшовши, віддала також 
хвалу Господеві, і говорила про нього всім, 
що сподівалися збавлення в Єрусали.мі. І 
як скінчили все по закону Господньому, 
вернулись у Галилею, у город свій Назарет. 
Хлопятко ж росло й міцніло духом, спов
няючись премудрістю; і благодать Божа 
була на ньому. 

ДЕНЬ СВЯТОГО МАТТЕЯ*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що на місце 
зрадника Юди вибрав єси вірного твого 
слугу Маттея, котрий стався одним i;j 
дванацяти Апостолів: Даруй, щоб Церква 
твоя по-всяк-часно збереглась від зрадли
вих Апостолів, та щоб віруючі й правдиві 
проводарі управляли нею; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння І, Ij. 

ТИМИ дням став Петро посеред учени
ків, і каже, (було ж число імен укупі до сто 

*) 24. лютого. 
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дuаняти), Мужі, браття, Треба було снраu
дитись nисанню цьому, що прорік Дух 
Святий устами Давидови.\'Іи про Юду, що 
стався проводарем тих, що схопили Ісуса: 
полічено ж його до нас, і прийняв був долю 
служення цього. Цей чоловік куниn по.1с 
за нагороду неправедну; і внавши сторч, 
тріснув надвоє, і вийшло усе нутро його. 
І відомо стало усі.\І домуючим у Єрусали.\'Іі, 
так, що прозвано поле теє власною говіркою 
їх Акельдама, чи то б сказати, nоле крови. 
Написано ж у книзі nсальм, Нехай осе.1я 
його спусті є, і нехай ніхто не до.\'Іує в ній; 
а догляд її нехай прийме инший. Треба ж, 
щоб з мужів, І<Оли цілий час сходились із 
нами, як входив і виходив між ню1и Го
сподь Ісус, почавши від хрещення йоава
вого до дня, як його взято від нас, був один 
із цих укупі з на,\\И свідко.\\ вощресення 
його. І поставили двох, йосифа званого 
Варсавою, на прізвище, Юст, і Маттея. І 
молились, про.\\овляючи, Ти, Госпо;:tп, що 
знаєш серця всіх, покажи одного з цих 
двох, котрого вибрав єси; щоб приііняn 
долю служення цього й апостольства, ві.'l 
котрого відступив Юда, щоб пійти в своє 
місце. І кинули жереб про них; і внав 
жеред на Маттея, і прилучено його до 
одинацяти Апосто.1ів. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. ІІ, 25. 

ТОГО часу озвавсь Ісус і І<аже, Дякую 
тобі, Отче, Господи, неба й зем:Іі, що ти 
втаїв це від премудрих і розумних, а від
крив єси недоліткам. Так, От•Іе, бо так 
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воно нподобалось тобі. Все передане мені 
від Отця мого; й ніхто не знає Сина, тільки 
Отець· і ніхто не знає Отця, тілЬІ<И Син, та 
кому ~оче Син відкрити його. Прийдіть до 
мене всі спрацьовані та обтяжені, а я впо
кій вам дам. Возьміть ярмо моє на себе, і 
навчіться від мене; бо я тихий і С!V!Ирний 
серцем: то й знайдете відпочинок душам 
вашим. Бо ярмо моє любе, й тягар мій 
легкий. 

БЛАГОВІЩЕННЯ БЛАГОСЛОВЕННОЇ 
ДІВИ МАРІІ*). 

МОЛИМО тебе, Господи, наливай благо
даттю твоєю серця наші; щоб, як пізнали 
ми втілення Сина твого Ісуса Христа за по
сольством ангела, змогли ми рівнож, хре
стом і стражданнями його, прийти до 
слави воскресення його; у тому ж Ісусі 
Христі Господі нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Ісаїя 7, Іо. 

І ГОВОРИВ далі Господь Ахазові, про
мовляючи, Проси знаку собі в Господа Бога 
твого; глибоко зпід землі, або високо знад 
землі. Ахаз же відказав, Не буду просити, 
й не буду Господа спокушувати. І промо
вив, Слухай же тепер, доме Давидів; Чи 
мало з вас докучати людям, щоб іще й Бо
гові мойому докучати? Оце ж дасть вам 

*) 26. марта. 
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сам Господь знаІ<; Ось Дівиця завагоніс та 
й породить Сина, й дадуть імя йо.'.~У Е.'>І.'>Іа
нуіл. Молоком і медом буде він жити, щов 
уміти лихе відпихати, а доfіре вибірати. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки r, 26. 

МІСЯЦЯ ж шестого ніслав Бог ангела 
Гавриїл а в город галилейсьІ<Ий, званий 
Назарет, до Діви зарученої чоловікові, на 
імя й осифон і, з дому Давидового; а і.,~я 
Діви, Марія. І прийшов ангел до неї і 
каже, Радуйся, благо;1атна, Госnодь з 
тобою; благословенна ти межи жінка~ш. 
Вона ж, побачивши його, зажурилась 
словами його, та й подумала, щоб це 
було за привитання таке. І npO,\\OIJШJ до 
неї ангел, Не лякайся, Маріе; знайшла 
бо ти ласку в Бога. І ось завагонісш, і 
вродиш Сина, і даш імя йо~ІУ Ісус. Він 
буде великий, і Сином Вишнього звати
меться, і дасть йому Господь Бог престо.1 
Давидів, Отця його. І царювати.~Іе він над 
ДОМОМ ЯКОВОВЮ\ ПО віки; і царству ЙОГО ІІС 
буде кінця. Каже ж Марія до ангела, Як 
буде це, І<ОЛИ чоловіка не знаю? І озвав
шись ангел, І<аже їй, Дух Святий найде на 
тебе, і сила Вишнього отінить тебе: ти.'>І же 
й те святе, що вродиться від тебе, звати
меться Сином Божим. І ось Єлисавета, ро
дичка твоя, вона також зачала сина в ста

ро.сти своїй; і вже шестий місяць nолітна, 
хоч її називають неплідною: бо не буде в 
Бога ніщо немож.1иве. Каже ж Марія, Ось 
слуга Господня; нехай станеться .-.\ені по 
слову твойому. І нійшов від иеї ангел. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО МАРКА*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що небесною 
наукою Євангелиста твого Святого Марка 
просвітив єси Церкву твою святу: Даруй 
нам благодать, щоб ми, не захоплювались 
якою-будь хуртовиною пустої науки, а 
змогли утевнитись в правді святої Євангелії 
твоєї; у Христі Ісусі Господі натім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Єфес. 4, 7· 

J{ОЖНОМ У з нас дана благодать по 
.\\ірі даровання Христового. Тим же го
ворить, !{оли вийшов на висоту, полонив 
він полонь, і дав дари людя\f. (Оце, що він 
вийшов, щож воно означає, як не те, що він 
перше зійшов у низші сторони землі? Той, 
що зійшов, це той самий, що вознісся вище 
всіх небес, щоб усе сповнити.) І він наста
новив одних Апостолами, других проро
ками, инших благовістниками, а инших па
стирЯ.'•Ш та учителя,-.ш; на звершення свя

тих, на діло служення, на збудовання тіла 
Христового; доки дійдемо всі до обєднання 
віри й пізнання Сина Божого, до чоловіка 
звершеного, до міри зросту повноти Хри
стової: щоб від тоді не бути малолітками, 
хвилюючись і кидаючись від усякого вітру 
науки, в омані людсьІ<ій, у лукавстві та 
хитрощах, що засідаються звести; а гово
рячи правду в любови змогли у всьому 

*) JJ6. "'·тІ< я. 

231 
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зростатн в того, котрий єсть головою, Хри
стос: від котрого все тіло щільно nоспnю
ванс й міцно злучене ти.~. що кожнасустава 
додає по мірі кожній части, чого треба для 
доцільного ділання, зрощує тіла на збуло
вання самаго себе в любови. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана Ij, 1. 

Я правдива виноградина, а Отець юи 
виноградар. Кожну вітку в мене, що не 
родить овощу він відтинає; а кn)fшу, що 
родить овощ, обчищуує, щоб більше овощу 
родила. Тепер ви чисті через слово, що я 
говорив вам. Пробувайте в мені, а я в вас. 
Яко ж вітка не може родити овощу від себе, 
коли не пробуватиме на виноградині; і ви 
не зможете, коли в мені не будете пробу
вати. Я виноградина, ви віття. Хто про
буває в мені, в я в ньому, приносить багато 
овощу; бо без мене не можете робити нічого. 
Коли хто не пробуває в мені, буде вики
нений, як вітка, і всохне, і зберуть їх, та і\ 
кинуть ув огонь, і згорять. Коли пробу
ватимете в мені, а слова мої пробувати."ІІуп. 
у вас, то, чого схочете, проситимете, і ста
неться вам. У цьому прославився Отець 
мій, щоб овощу богато давали ви; і так 
моїми учениками були. Яко ж nолюбив 
мене Отець, і я nолюбив вас: пробувайте в 
!Іюбови моїй. Коли заповіді мої хоронити
мете, пробуватимете в любові моїй; як і я 
хоронив заповіді Отця мого, і пробуваю в 
любови його. Це сказав я вам, щоб радощі 
мої пробували в вас, і щоб радощі ваші по
вні були. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО 
ФИЛИПА Й СВЯТОГО ЯКОВА*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, котрого вдій
сности пізнати, це вічне життя: Дай нам 
вповні пізнати Сина твого Ісуса Христа, 
яко Дорогу, Прав;:~у, і Життя; щоби, йдучи 
за слідами святих Апостолів твоїх, святого 
Филипа і святого Якова, змогли ми прямо 
йти дорогою, що веде до вічного житя; у 
тому ж Сині твойому Ісусі Христі Господі 
нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Св. Якова І, І. 

ЯКІВ, слуга Божий і Господа Ісуса 
Христа, дванацяти родам, що розсіяні, з 
привітом. Усяку радість майте, браття !•!ОЇ, 
коли впадаєте в ріжні СПОІ<уси; знаючи, що 
доказ вашої віри робить терпіння. Терпін
ня ж нехай має звершене діло, щоб ви були 
звершені і повні, ні в чому не маючи недо
статку. Коли ж у І<ого з вас не достає пре
мудрости, нехай просить у Бога, котрий 
дає всім щедро та й не осоромлює, то й 
дасться йо:w1у. Нехай же просить з вірою, 
нічого не вагаючись; хто бо вагається, той 
подібний филі морській, ще її вітер жене, 
та й розбиває. Нехай бо не думає такий 
чоловік, що прийме що від Бога. Чоловік 
двоєдушний не є статочний у всіх дорогах 
своіх. Нехай же хвалиться брат смиренний 
висотою своєю; а багатий с,\шренням своїм; 
бо він, ЯІ< травяний цвіт перейде. Зійшло 
бо сонце із спекою, і висушило траву, і 

*) 1 . .мая. 
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День святого Фuлипа й святого Якови 

цвіт її опав, і І<раса лиця її зникла; так і 
багатий в дорогах своїх зівяне. Блажен 
чолові І<, що витерпить спокусу; бо, будучи 
вірний, прийме вінець життя, що обіщш 
Бог тим, що люблять його. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Са. Йоана І4, І. 

СКАЗАВ ЖЕ Ісус ученикам своїм, Не
хай не трівожиться серце ваше; віруйте в 
Бога і в мене віруйте. В дому Отця .мого 
осель богато; І<олиб не було так, я сказав 
би вам. !йду наготовити місце вам: і як 
пійду та наготоnлю вам місце, знов прийду 
і прийму вас до себе, щоб де я, і ви бу.1и. А 
куди я йду, знаєте, і дорогу знаєте. Каже 
йому Тома, Господи, не знаємо куди йдеш, 
і як можемо дорогу знати? Каже йому 
Ісус, Я дорога, і правда, і життя: ніхто не 
приходить до Отця, тільки мною. Коли б 
знали мене, й Отця мого знали б: і від нині 
знаєте його, і виділи його. К~же йому 
Филип, Господи, покажи нам Отця, то й 
буде з нас. Каже йому Ісус, Стілький час я 
з вами, і ти не пізнав мене, Филипе? Хто 
видів мене, видів Отця; ЯІ< же ти кажеш, 
Покажи нам Отця? Хиба не й.VІеш віри, 
що я ув Отці, а Отець ув мені? Слова, що я 
промовляю вам, від себе не промовляю; 
Отець же, що в мені пробуває, той робип, 
діла. Віруйте мені, що я в Отці і Отець ув 
мені; коли ж ні, задля діл самих віруйте 
мені. Направду, направду говорю ва.\І, 
Хто вірує в мене, діла, що я роблю, і він 
робити ме; і більше цього робити ме; бо я 
йду до Отця мого. І чого просити мете в імя 
моє, те зроблю, щоб прославивсJ, Отец_ь у Сині. 
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ДЕНЬ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ВАРНАВИ*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ГОСПОДИ Боже Всемогутній, що обда-
. рував єси Святого твого Апостола Варнаву 
особливими дарами Святого Духа: Молимо 
тебе, не остав нас сиротами без бог:щтва 
дарів твоїх, і не без благодатІ!, щоб ми обер
тали іх на честь, і славу твою; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння п, гг. 

ДОНЕСЛОСЬ про них слово до уше й 
Церкви, що в Єрусалимі, й післали Варна
ву, щоб лійшов аж до Антіохії. Він же, як 
прийшов і побачив ласку Божу, зрадів; і 
наломинав усіх, що у постановленню серця 
пробували в Господі. Бо він був чоловік 
добрий, повний Духа Святого й віри: і 
прихилилось доволі народу до Господа. 
Вибрався ж Варнава в Шаре шукати Павла, 
А як знайшов його, привів його в Антіохію. 
І сталося, що вони цілий рік збиралися н 
Церкві, і навчали богато народу: і ученики 
н Антіохії стали найперше зватися Христі
янами. Тих же днів прийшли з Єрусалиму 
пророки в Антіохію. Став же один з них, 
на імя Агав, і віщував Духом, що велика 
голоднеча має бути по цілому світу; й це 
сталося за Клявдія цісаря. З учеників же, 
скільки хто міг, постановив кожен з них 
післати на запомогу братам, що жили в 
Юдеї: це ж вони й зробили, й післали до 
старших черев руки Варнави та Савла. 

*) 4 • .,.рвня. 
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День свнтого йоана Хрестите.Іл 

ЄВАНГІ:::ЛІЯ. Св. Йоана rs, r2. 

ОЦЕ заповідь моя, щоб любили u;щн 
одного, як я полюбив вас. Бі:и,шої любови 
ніхто не має над цю, ЯІ< чоловік по.1ожит" 
)І{ИТТЯ своє за приятелів своїх. Ви при
ятелі ,'!ої, коли робите все, ща я заповідаю 
вам. Вже більше не зву вас слугами, бо 
слуга не знає, що робить пан Й()ГО: вас ж~ 
назвав я приятелями; бо все, Щ() чув я від 
Отця мого, оІіявив вам. Не ви мене ви
брали, а я ІНІбрав вас, щоб ви йшли й овощ 
приноси"1и, й овощ ваш пробував: щоб чого 
проситимете в Отця імям моїм, дан вам. 

ДЕНЬ 
СВЯТОГО ЙОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ*), 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що за провидін
ня твоїм слуга твій йоан Хреститель дивно 
народився, і висланий був приготовити путь 
Сину твойому, а спасу нашому Ісусу Хри
сту, через проповідь каяття: Сподоби нас 
наслідувати науку його і святе життя, щоб 
ми дійсно каялись, як це він навчав, і беру
чи примір від нього, говорили завжди 
правду, сміло відкидали гидоту, й супо
кійно переносили терпіння за правду; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Ісаїя 40, І. 

ПОТ І Ш АЙТ Е, потішайте мій народ, го
ворить Бог ваш. Промовляйте до серця 
Єрусалимові, й голосіть йому, що час 

*) 24. ЧfРВНЯ. 
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День святого йоана Хрестителя 

боротьби його вже скінчився, що неправед
ність його вже надоложена: бо він прийняв 
з руки Господньої аж у двоє за гріхи свої. 
Голос покликуючого в пустині, Стеліть до
рогу Господеві, рівняйте в степу стежки 
Богу нашому. Всяка долина нехай підні
,VІеться, а всяка гора й горб нехай униз по
дадуться, всяка крутовина нехай випро
стується, й місця нерівні нехай вирівня
ються. Бо явиться слава Господня, й по
бачить всяке тіло: так бо сказали уста Го
сподні. Голос каже, Звіщай. А я сказав, 
Що звіщати? Всяке тіло єсть трава, а всяІ<а 
доброта його єсть, як цвіт у полі. Засихає 
трава, вяне цвіт, коли подуває на нього Дух 
Господень: справді лю;tи є трава. Засихає 
трава, вяне цвіт: а слово Бога нашого трі
натиме навіки. Вийди ж із веселою нови
ною на гору, Сіоне: Кликни із у сеї сили, 
Єрусали.VІе, подаючи вість благу, здійми 
сильний голос; здійми, не бійся: скажи 
містам ЮдейсьІ<им, Ось Бог ваш. Ось ійде 
Господь Бог з могутньою рукою, йогож 
рамя володітюtе за нього: ось нагорода 
його з ним, а робота його перед ни.VІ. Як 
пастир пастиме череду свою; руками своїми 
збиратиме він ягняток своїх, і носити на 
грудях своїх, і ласкаво водитиме тих, що 
мають малі. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки І, 57· 
ЄЛ ИС АВЕТ І сповнився час родити, і 

вродила вона сина. І чули сусіди її, і 
родина її, що Господь показав велику 
лас1.:у свою до неї, і радувались із нею. І 
сталось, осьмого дня прийшли обрізати 
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хлопятко, і хотіли назвати його і.мям батька 
його, Захарією. Мати ж його озвалась, 
кажучи, Не так; нехай звеп.ся йоав. І 
сказали вони до неї, Нікого не.ма в родині 
твоїй, щоб звався і.мя.\1 ци,\І. Вониж роби.111 
знаки батьІ<ові його, як схотів би назвати 
його. І, попросивши таблички, написав, 
йоан буде імя йому. І :щвувались усі. Bik 
крилися ж уста його зараз, і язик його, й 
заговорив прославляючи Бога. І був на 
всіх страх, що жили кругом них; і пn всій 
верховині Юдейській пронеслись усі с:1ова 
ті. І положили всі, хто чув, у серці своі.\І, 
кажучи, Що ж тn за дитина буде? І рука 
Господня була з ни.\\. І Захарія Батько його 
сповнився Духом Святи'>~, і про\\овив, го
ворячи, Благословен Господь Бог Ізраїлів; 
бо він відвідав і визво.1ив нарід свій, і під
няв ріг спасения на.\\ у до.\Іу Давида, слуги 
свого; як промовляв од віІ<У уста.\Іи святих 
пророків своїх; що ми буде.\ІО спасені від 
ворогів наших, і від ру1ш всіх ненавидників 
наших; щоб сповнити милость отця.\\ нашим, 
і спогадати завіт свій святий; клятьбу, що 
клявся перед Авраамом, отцем наши'ІІ, що 
дасть на.\\, що \Ш, увільнившись з рук ВІ)ро
гів наших, З'>~оже.мо служити йо.\\у без стра
ху, у святости, й праведности, по всі дні 
життя на шого перед НИ\\. А ти, дитино, 
Пророком Вишнього звати\Іешся: хопити
меш поперед лицем Госпо:щі.'ІІ, готовити 
дороги його; щоб давати знання спзсення 
народові його в оставленню гріхів їх, по 
благій милости Бога нашого, в І(отрій від
відав нас розсвіт з висоти; щоб засияв сид
ячим у темряві й тіні смершій, щоб напра-
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День святого Петра 

вити ноги наші на дорогу вnокою. Хлопнткu 
ж росло та міцніло духо:І\, і пробувало в 
пустелях аж до дня явлення свого перед 

Ізраїлем. 

ДЕНЬ СВЯТОГО ПЕТРА"}. 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ Вседержителю, що через Сина 
твого Ісуса Христа обдарував єси Апостола 
твого Петра богатьома визначними дару
ваннями, і приказав єси йому чесно пасти 
отару твою: Благаємо тебе, сподоби усіх 
наших Єnископів і Пастирів широ пропо
відувати Слово твоє святе, а людям дай в 
слухняности виповняти його, щоб змогли 
вони осягнути вінець вічної слави; у Хри
сті Ісусі Господі нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння сг, r. 

ТОГО Ж часу підняв цар Ірод руки, щоб 
мучити деяких із Церкви. Вбив же Якова, 
брата йоанового, мечем. А побачивши, що 
це подобається Жидам, постановив схопити 
й Петра. (Були ж дні опрісноків.) І схо
пивши його, посадив у темницю, і передав 
чотирьом четверицям воїнів стерегти його, 
задумавши після Пасхи вивести його перед 
народ. Стережено ж Петра в темниці; цер
ква ж без перестанку молилась Богу за 
нього. Як же мав його вивести Ірод, спав тієї 
ночі Петро між двома воїна.\\и, скований 
двома залізами; а сторожі перед дверима 
стерегли темниці. І ось антел Господень 
став перед ним, і світло засіяло в тюрмі; і 

*) 29. 'Щ>ВНЯ. 
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ДСІІЬ Cli!IIIIUcU [ fempa 

торкнув він у бік Петра, підn і йоІ·о, 1 о;щрн
чи, Уставай боржііі. І поспа;щ.111 І{аі\;щнн ;, 
рук ЙОГО. І прО,\\ОВІШ анге.1 до ІІLОГО, Пі;(
переЖИСІ> та нідвяжи посто.111 твої: зробив 
же так. І каже iio.'vly, Надіш, одежу твою та 
ЙДИ за ~ІНОЮ. І ІНІЙШОВ і ІІіШОВ за ІІИ.\Ш С:Іі
ДОМ; і не знав, що це ;.tійсністІ>, що ста.lОСІ· 
через ангела; думаn, що видіння бачить. 
Як прошшули перщу сторожу й :J.ругу. 
прийшли до за:Іізних воріт, що nс:Іи н 
город, і ті самі собою ві:Ічинились їм; і 
вийшовши, пройшли одну ву:шцю, і :J<tpю 
відступив ангел від нього. І, при!ішонннІ 
Петро до себе, І{аже, Тепер :>наю спртці. 
що післаn Господь ангела свого, і вирвав 
.\Іене з ру1ш Іродової і від усього дожн
дання народу Жидівського. 

ЄВАНГЕЛІЯ. С~. Матт. 16, ц. 

І{ОЛИ прийшов Ісус у стороии Кесарії 
Филипової, то питав учепиків своїх, кажу
чи, За І<Огn мають люде ,,Існе, Сина чолові
чого? Вони ж сказали, Одні за йоана Хре
стителя, другі за Ілію, инші ж за Єремію 
або одного з пророків. Каже він до них, Ви 
ж як кажете, хтож я? Озвавшис1, Симон 
Петро, каже, Ти єси Христос, Син Бога 
живого. І озвавшись Ісус каже до нього, 
Блажен єси, Сююне сину йонин, бо тіло й 
кров не відкрили тобі цього, а Отець мій,, 
що на небі. Скажу ж і я тобі, Що ти єси 
Петр, і на цьому камені збудую Церкву 
мою; і ворота пекольні не подужають її. І 
дам я тобі ключі царства небесного: і що 
звяжеш на землі, буде звязане на небі; а що 
розвяжеш на землі, буде розвязане на небі. 
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ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА ЯКОВА*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

СПОДОБИ, Боже милосердний, щоб як 
святий Апостол твій Яків, покинувши бать
ка свого і все, що мав, без вагання послухав 
голосу Сина твого Ісуса Христа й nішов за 
ним; так щоб і ми, покинувши всі світські 
й тілесні хотіння, готові були завжди йти 
за голосом заповідей твоїх; у Христі Ісусі 
Госnоді нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. 

Діяння ІІ, 27, і частина Голови rг. 

ТИХ ЖЕ днів прийшли з Єрусали:~~у про
роки в Антіохію. І став один із них, на імя 
Агав, і віщував Духом, що велика голод
неча має бути по цілому світу; й це сталося 
за Клявдія цісаря. З учеників же, скільки 
хто міг, постановив кожен з них післати на 
заnомогу братам, що жили в Юдеї: це ж 
вони й зробили, й nіслали до.старших через 
руки Варнави та Савла. Того ж часу під
няв цар Ірод руки, щоб мучити деяких із 
Церкви. Вбив же Якова брата йоанового 
мечем. А побачивши, що це подобається 
Жидам, постановив схопити й Петра. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. го, го. 

ТОДІ приступила до нього мати дітей 
Заведеєвих із синами своІми, кланяючись 

*) 26 • .шпкя. 



П реоб раженя Господнr 

та просячи чогось у нього. Він же каже до 
неї, Чого хочеш? Каже вона до нього, 
Даруй, щоб сиділи оці два сини мої, один 
праворуч у тебе, а другий ліворуч, у цар
стві твойому. Озвався ж Ісус і каже, Не 
знаєте, чого просите. Чи зможете ви пити 
чашу, яку я питиму, і хреститись хрещен
ням, яким я хрещусь? Кажуть йому, 3.\tо
жемо. І каже він до них, Ви дійсно пити
мете чашу мою, і хрещенням, яким я хре
щусь, хрестити,\tетесь: тільки ж, щоб вам 
сидіти праворуч у мене і .1іворуч у мене, це 
не єсть моє дати, а кому приготовано від 
Отця мого. І почувши це десять, ремству
вали на двох братів. Ісус же, покликавши 
їх, каже, Ви знаєте, що в поган князі пану
ють над ними, й великі управляють ними. 
Не так же буде в вас; а хто хоче ,\tіЖ ва.\ш 
бути великим, нехай буде вам слугою; і хто 
хоче бути між вами першим, нехай вам буде 
слугою: як оце Син чоловічий не прийшов, 
щоб служено йому, а служити, й дати 
життя своє яко викуп за богатьох. 

ПРЕОБРАЖЕНЯ ГОСПОДНЕ*), 

МОЛЕБЕНЬ. 

БОЖЕ, що на святій горі перед вибра
ними свідками обявив єси улюбленого Сина 
твого в предивному переображенню: Даруй 
ласкаво й нам видіння божеської його 
величі, щоб ми, очистившись і зміцнившись 

*) 6. щтня. 
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П рІ'ображсн :1 Госноr)не 

.'Іаскаю твоєю, перем і нялис1. на його подо
•іину і:1 слави ;~о слави; у тому ж Сині пюіі
''''У Ісусі Христі Господі нашім. Амінr,. 

АПОСТОЛ. 1. Св. Йоана ,1, 1. 

ГЛЯДІТЬ, яку :Іюбон даu нам Отець, 
щоб ми діти Божі звались: тим то не знає 
нас світ, бо не пізнав його. Любі, ми теnер 
діти Божі, та ще не явилось, що ми бу демо; 
знаємо ж, що ЯІ< він явиться, nодібні йому 
будемо, бо nобачимо його, яко ж і єсть. 
І всякий, хто має цю надію на нього очишус 
себе, ~що ж і він чистий. · 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 17, 1. 

ПІСЛЯ шести днів бере Ісус Петра Якоuа 
та йоана брата його, і веде їх на гору високу 
окремо, й nерсобразивсь nеред ними: і сіяло 
:шце його, як сонце, а одежа його стала біла, 
як світ.'lо. І ось, явивсь їм Мойсей та І.1ія, 
розмовляючи з ни.\>1. Озвався ж Петро й 
каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути: 
І< оли хочеш, зробимо тут три намети; один 
тобі, один Мойсеєві, а один Ілії. Ще він 
говорив, аж ось, ясна хмара отінила їх: і 
ось, голос із хмари, нромовляючий, Це Син 
.'І ій любий, що я його вnодобав; його слу
хайте. Зачувши це, ученики nриnали ЛИІ\е:ІІ 
до землі, й nолякались дуже. І nрийшов 
Ісус, торкнув їх і каже, Устаньте, і не 
.1якайтесь. А як зняли очі сnої, не бачили 
нікого, тіш,ки одного Ісуса. І як сходили 
вони з гори, наказав їм Ісус, І'Оворячи, Не 
кажіть нікому про це явління, аж поки Син 
•ІО.1овічий устане з мертвих. 
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ДЕНЬ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ВАРТОЛО~ЕЯ*), 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і предвічний Боже, що 
дав єси ласку Апостолу твойому Вартоло
меєні дійсно ввірувати й проповідувати 
Слово твоє: Даруй же, благає.\\О тебе, щоб 
Церква твоя любила те Слово, котре він 
проповідував, та щоб вона і провідувала 
й прий.\\ала його; у Христі Ісусі Госпо11і 
нашім. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. ДіЯІІНЯ 5, 12. 

РУКАМИ апостольськи.'ІІи діялось ба
гато ознак і чудес у народі: (й бу.1и одно
душні всі в ходнику Соломоновім: з ишних 
же ніхто не важився приставати до них, 
тільІ<И величав їх народ: і прибувало щораз 
більше віруючих у Господа, пребогато чо
ловіків і жінок:) так, що виносили на 
вулиці недужих, і клали на постелях і 
ліжках, щоб як ійтиме Петро, хоч тінь 
отінила кого з них. Сходилось же преба
гато з околичних городів у Єрусали'\1, при
носячи недужих і мучених від нечистих 
духів; і всі сцілялись. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки 22, 24· 
ПОВСТАЛО ж і З\\агання між ни \\И, кого 

з них тречаб уважати більши.'\1. Він же 
каже ї.\1, Царі в Поган панують над ни'\Іи; і 
ті, що в.1аду над нюш мають, добродіЯ.'\ІИ 
звуться. Ви ж не так: а той, що найбільший 

*J 24. с рпня. 
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День святого апостола Маттея 

між вами, нехай буде ЯІ< молодший; а той 
хто старшина, як той, що служить. Хто бо 
більший, той, хто за столом, чи той, хто 
послугує? Хіба не той, що за столом? А 
я між вами, як той, хто послугує. Ви ж 
пробували зі мною в спокусах моїх. І я 
завітую вам царство, як Отець мій мені 
завітуnав; щоб їли й nили за столом .~юїм у 
царстві мойому, й сиділи на престолах, 
судячи дванацять родів Ізраїлевих. 

ДЕНЬ 

СВSІТОГО АПОСТОЛА МАТТЕЯ*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, що черtз лба
гословенного Си;Іа твого nокликав єси ми
таря Маттея на Апостола й Євангелиста: 
Даруй нам благодаТІ, занехати всяку за
хланність і надмірну любов до богацтва, 
а йти за nрикладом того ж Сина твого Ісуса 
Христа; що жиє й царствує з тобою і Свя
тим Духом, один Бог, по віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. 2. l{оринт. 4, r. 
ТИМ ЖЕ ТО, маючи це служення, яко 

же помилувані, не слабнема; а відреклись 
тайного в безчестю, не ходимо в лукавстві, 
ані не хитрубмо словом Божим, а явленням 
nрав.з.и поручаємо себе всякій совісти чоло
вічій перед Богом. Коли ж і закрите благо
вістя наше, то воно у погибаючих закрите: 
в котрих бог віку цього осліпив уми іх, не
вірних, щоб не засіяло їм світло благовістя 
слави Христа, що єсть образом Бога. Бо 

*) 21. верєскя. 
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Святого Михаїла й усіх АнгеліРо 

ми не себе самих проповідує.,ю, а Христа 
Ісуса Господа; себе ж са.\\ИХ с.1у1·ами ва
шими Ісуса ради. Бо Бог, що зве:1ів світ.1у 
з темряви засіяти, засоітиз у серцях наших. 
щоб дати на:~~ світло пізнання слаои Божої, 
в лиці Ісусово-Христові.'>І. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 9, 9· 
А ЯІ< проходив Ісус ізвідтіля, побачив 

чолооіка, на імя Маттея, що сидів на .'>ІИТ
ниці: Й каже ДО НЬОГО, ЙдИ СЛіДО;\\ за ~ІНОЮ. 
І встав він та нійшов слідом за ним. І ста
лось, як сидів Ісус за столо.\1 у господі, аж 
ось, поприходило богато митників і гріш
ників, та й посіда.1и з ним і з учениками 
його. І побачивши це Фарисеї, казали уче
никам його, Як це ваш учитель їсть із мит
никами та грішниками? Як же почув це 
Ісус, каже до них, Дужим не треба лікаря, 
тільки недужим. Ідіть же та навчіться, що 
воно єсть, ми.1ости хочу, а не жертви: не 

прийшов бо я звати праведних, а грішннх 
до покаяння. 

СВЯТОГО МИХАЇЛА Й УСІХ АНГЕЛІВ*). 
МОЛЕБЕНЬ. 

ВІІ{ОВІЧНИЙ Боже, що установив єси 
ангельську і людську службу та підчинив 
її під чудовий лад: Даруй ласкаво, щоб, як 
на небі Ангели твої святі безупину служать 
тобі, щоб вони й нас на землі заступали й 
боронили з твого повеліпня; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

*) 29. еєресня. 
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Св.чтого Михаїла й усіх Ангелів 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Од"риття тг, 7. 

І постала війна на небі: Михаїл і ангели 
його воювали проти змія; і змій воював, 
і анге:ш його, і не здоліли, ані місця вже 
не знайдено по них на небі. І скинутий 
змій великий, вуж пікодавний, званий 
дияволом і сатаною, що зводить ці.1у все
ленну, скинутий на землю; і ангели його 
з ним скинуті. І чув я голос великий, що 
говорив в небі, Тепер настало спасения, і 
сила, і царство Бога нашого, і власть 
Христа його: бо скинуто винувателя бра
тів наших, що винував їх перед Богом на
шим день і ніч. І вони перемогли його 
І<ровю Агнця, і с:Іовом свідчення свого; 
і не полюбили життя свого аж до смерти. 
Тим то весе.'Ііть ся, небеса, і ті, що домуєте 
о них. Горе живу•шм на землі і на морі: 
бо .зійшов диявол до вас, маючи великий 
гнів, бо знає, що короткий йому час. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт . . r8, т. 

ТОГО часу приступили ученики до Ісуса, 
кажучи, Хто найбільший у царстві небес
нім? lcvc же покликав хлопятка до себе 
й поставив його серед них, і каже, На
правду кажу вам, Коли не навернетесь, та 
не станете як діти, то не ввійдете в царство 
небесне. Оце ж хто смириться, як хлопятка 
це, той більший у царстві небеснім. І хто 
прийме одну таку дитину в імя моє, мене 
приймає. Хтож блазнить одно з цих малих, 
що вірують у мене, лучше йому, щоб по
вішена ."Ілинове жорно на шию йому, та й 
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Святий євангелцст Лука 

vтоп:1ено в глиГJині морській. Горе світові 
від ноблазней: треба бо прийти поблазням, 
тільки ж горе тому чоловікові, шо чер~::1 
нього поблазнь приходить. Тим то колн 
руІ(а твоя або нога твоя блазнить тебе, 
в ідотни її, тай кинь ві.1 себе: лучше тобі 
ввійти в життя кривим або каліІ<Ою, ніж, 
мавши дві руки чи дві ноги, бути вкинутим 
ув огою, вічний. І коли око твоє блазнип, 
rебе, виrви його, та й кинь від себе: лучше 
rобі ввійти в життя однооки\1, аніж, .\Іавши 
д.воє очrй, бути вкинутим ув огняне пекло. 
Глядіп., щоб не поrnрдувати одним із \Іа.1их 
цих; І'ажу бо вам, що ангели їх на неІJі 
завжди бачать .1иІ!е Отщ1 мого небесного. 

СВSІТИЙ 6ВАНГЕЛИСТ ЛУКА*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, що ІНж:шкав єси 
Луку Лікаря, котрий прославився в Єван
гелії і стався Благовістником і Лікарем 
душ: Сподоби, щоб цілющИ.\ІИ ліками науки 
поданої ним, виліч1шись ~ІИ з усіх душевних 
недуг; задля заслуг Сина твого Ісуса Хри
ста Господа. А.wінь. 

АПОСТОЛ. 2. Тимот. 4, 5· 

ТИ Ж Судь тверезий у всьому, терпи 
,1ихо, роби діло блаrовістника, й часно ви
конуй службу твою. Мене бо вже на жертву 
наготовлено, і час мого відходу настав. 

'') 18. жовтня. 
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Боротьбою доброю я боровся, дорогу скін
чив, віри додержав. На останок гото
Ізиться мені вінець справедливости, котрий 
оддасть мені Господь справедливий Суддя 
того дня: і не тільки мені, та і всім, хто 
полюбив явлення його. Старайся скоро 
прийти до мене: бо Димас покинув мене, 
полюбивши нинішний світ, та й пійшов у 
Солунь; Крискент у Галатію, Тит у Да.'ІЬ
матію. Лука один зо мною. Возьми Марка 
й приведи з собою; він бо мені потрібний 
на служення. А Тихика післав я в Єфес. 
Плащ, що зоставив я в Трояді в Карпа, 
ідучи, принеси, й книги, особливо ж І<о
жані. Олександер котляр наробив мені 
богато лиха: нехай оддасть йому Господь 
по ділам його. Котрого ж і ти стережись, 
бо він дуже противиться словам нашим. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки Іо, І. 

ГОСПОДЬ настановив і других сі.\І
десять, та й післав їх по двоє перед лицем 
своїм у кожний город і місце, І<уди мав сам 
ійти. Каже ж до них, Жниво справді ве
лике, робітника ж мало; моліть же Господа 
жнива, щоб вислав робітників на жниво 
своє. І йдіть; ось, я посилаю вас, як ягнят 
між вовки. Не носіть калитки, ні торбини, 
ні обувя, і нікого в дорозі не витайте. У 
котру ж господу ввійдете, перше кажіть, 
Упокій домові цьО.\\у. І коли там буде Син 
уnокою, спочине на йому впокій ваш: коли 
ж ні, до вас вернеться. У тім же домі зо
ставайтесь, ївши й nивши, що дають: до
стойний бо робітник плати своєї. · 

252 



СВЯТІ АПОСТОЛИ СИМЕОН І ЮДА*). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, цо поставин єси 
церкву свою на основах Апостолів та Про
років, сам же Ісус Христос ставсSІ для неї 
уго.1ьним каменем: Сподоби нас злучитися 
духом ув оІієднаня наукою їх, щоб ми всі 
разом становили святиню угодну тобі; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Св. Юди r. 
Юда, слуга Ісуса Христа, а брат ЯІ<овів, 

до тих, що освящені від Бога Отця, і збе
режені Ісусом Христом, і покликані: Ми
лість вам, і впокій, і любов нех;~й умно
житься. Любі, стараючись з усією пиль
ністю писати вам про спільне спасення, 
вважав я за конечне написати вам, вго

ворюючи, щоб боролись за віру, святим раз 
передану. Повлазили бо деякі люде давно 
призначені на цей суд, безбожні, що бла
годать Бога нашого обертають на розпусту, 
й самого ВладИІ<И Бога й Господа нашого 
Ісуса Христа відрікаються. Приганутн ж 
хочу ж вам, котрі загально це знаєте, що 
Господь, хоч спас народ із землі Єrинет
ської, то опісля погубив тих, що не віру
вали. І ангелів, що не схоронили сnого 
начальства, а оставили свої оселі, про суд 
великого дня вічнюш оковами під темря
вою схоронив. ЯІ< Содома й Гомора, й 
городи круго.\1. них, що, подібно їм жи.1и 
в перелюбі й ходили в слід за иншими тіло.'ІІ, 
прийнявши кару вічнього огня, виставлені 

*) 28. жоетня. 

253 



День усіх свІІІІІІІХ 

яко нриклад. ТаІ< і ці сновиди нечисті 
опоганюють тіло, начальством же гоr
дують, і на власть лихословляп •. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана rs, r7. 
Це заповідаю вам, щоб любили одІІІІ од

ного. Коли світ вас ненавидить, знайте, що 
мене перше вас зненавидів. Коли б ви із 
світа були, світ своє любив би; а ЩQ ви не 
із світа, а я вибрав вас із світа, тим нена
видить вас світ. Памятай_те слово, що я 
сказав вам, Не більший слу1·а від пана 
свого: коли мене гонили, і вас гонитимуть; 
коли моє слово хоронили, і ваше хоронити
муть. Та це все робитимуть вам задля 
імення мого, бо не знають пославшого мене. 
Колиб я не прийшов і не говорив їм, гріху 
не малиб вони: тепер же вимівки не мают1. 
вони за гріх свій. Хто мене ненавидить, 
Отця мого ненавидить. Коли б діл не робив 
я між ними, яких ніхто инший не робив, 
гріху не мали б; тепер же бачнии знена
виділи мене й Отця мо1·о. Та щоб справди
лось слово написане в законі їх, Зненави
діли мене без причини. ЯІ< же прийде Уті
шитель, що я пришлю вам від отця, Дух 
правди, що від Отця виходить, той свід
куватиме про мене; і ви ж свідкуватимете, 
бо від почину ви зі мною. 

ДЕНЬ УСІХ СВЯТИХ"). 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що сплів єси 
вибраних тво іх в одну громаду й товариство, 

*) J. .4UCIII01III&. 
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День усіх святих 

у вредивному тілі Сина твого Христа Гос
nода нашого: Даруй на.'~! ласку наслідувати 
блаженних святих твоїх у всіх чеснотах і 
побожному життю, щоб і ми змогли прийти 
до тих невимовних ра,1ощів, котрі при
готовив єси для тих, що нелицемірна лю
блять тебе; у Христі Ісусі Госпо~Іі нашім. 
Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. OrJкpummн 7, .!. 

ЩЕ бачив Я ИІІШОГО ангела, ЩО ВІІХО,'\ИН 
від сходу соІщя, і мав печап, Бога живого; 
і поклю{пуп голосом великим до чотирьох 

ангелів, котрим дано UІІ{Одити на землі і 
на морю, гопорячи. Не робіть шкоди землі, 
ні морю, ні деревині, доки не попечатаємо 
слуг Бога нашого на чолах їх. І я чув число 
попечатаних; сто сорок і чотири тисяч по
печатаних із усіх родів синів Ізраїлевих. 
З роду Юдиного дванацять тисяч попеча

таних. 

З роду Рувимового дванацять тиснч по
печатаних. 

З роду Гадового дванацять тисяч поnеча 
таних. 

З роду Асспрового дваІІаІ\ЯТь тисяч по
печатаних. 

З роду Нефталимового дванацять тисяч 
попечатаних. 

З роду Манассіїного дванацять тисяч 
попечатаних. 

З роду Симеонового дванацять тисяч по
nечатаних. 

З роду Левіїного дванацять тисяч nопе
чатаних. 
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День усіх святих 

З роду Іссахарового дванацять тисяч по
печатаних. 

З роду Завулонового дванацять тисяч 
попечатаних. 

З роду йосифавого дванацять тисяч по
печатаних. 

З роду Беняминового дванацять тисяч 
попечатаних. 

Після цього поглянув я, і ось, пребагато 
.'Іюдей, котрих ніхто не міг перелічити, з 
кожного народу, і роду, і людей, і язиків, 
стоїть перед престолом і перед Агнцем, зо
дягнені в одежі білі, а пальмові вітки в 
руках їх; і покликували великим голосом, 
говорячи, Спасенпя Богу нашому, що си
дить на престолі, і Агнцеві. І всі ангели 
стояли кругом престола і старців і чотирьох 
животних, і впали перед престолом на 
лиця свої, і ПОІ<лонились Богу, кажучи, 
Амінь; Благословення, і слава, і прему
дрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпость 
Богу нашому по вічні віки. Амінь. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 5, І. 

ПОБАЧИВШИ Ісус претогато народу, 
вийшов на гору; і, як сів, приступили до 
нього ученики його. І відкрив він уста 
свої і навчав їх, промовляючи, Блаженні 
вбогі духом; бо їх царство небесне. Бла
женні сумні: бо такі втішаться. Блаженні 
тихі: бо такі осягнуть землю. Блаженні 
голодні й жадні правди: бо такі наситяться. 
Блаженні милостиві: бо таІ<і будуть по
милувані. Блаженні чисті серцем: бо такі 
побачать Бога. Блаженні миротворці: бо 
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Благалr_,,чі t!ні 

такі синами Божими звати:нvтьсн. іj;Jа
женні, кого гонять за правду, бо їх царетло 
небесне. Блаженні ви, коли вас без•Jссти
тимуть, та гонитимуть, та казати.чуть на 

вас усяке лихе слово не поправді, ради ж~нс. 
Радуйтесь і веселіться; бо велика нагоро;.\а 
ваша на небі: бо так гони.1и й нророкін, 
що бували перше вас. 

БЛАГАЛЬНІ ДНІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і ми.1осердний Боже, 
від котрого походить усяке добро й усі звер
шені дари: Благаємо тебе, б;Іагослони 
працю людей твоїх, і дай, щоб земля спов
нилась багатими врожаями в свою пору, 
щоб змогли ми вдячним серцем віддати 
тобі за них щиру подю<у; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Св. Якова 5, rб. 

ВИЗНАБАЙТЕ один одному хиби свої, 
і моліться один за одного, щоб СІtілитись 
вам. Богато бо помагає молитва правед
ного ревна. Ілія був чоловік подібний нам 
страстями, а молився щиро, щоб не було 
дощу; і не бу ло дощу на землі три роки 
й шість місяців. А знов молився, то й дало 
небо дощ, і земля вродила овощ свій. 
Браття, коли хто з вас заблудить ві;~ прав
ди, й наверне хто його; нехай знає, що хто 
наверне грішника від блудної дороги його, 
спасе душу від смерти й ПОІ<риє богато 
гріхів. 
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ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Матт. 7, 1. 

НЕ судіть, щоб вас не суджено. Бо яким 
судом судите, таким вас судитимуть: і 

якою мірою ріяєте, такою вам одміряється. 
Чого ж дивишся на порошину в оці брата 
твого, у свойому ж оці поліна не чуєш? 
Або, як скажеш ти братові твойому, Дай, 
я вийму порошину тобі з ока, а, он, у тебе 
самого поліно в оці? Лицеміре, перше 
вийми ломаку із свого власного ока; а тоді 
добре бачитимеш, як вийняти братові 
твойому з ока порошину. Не давайте свя
того собакам, і не кидайте ваших перел 
перед свиней, щоб не потоптали їх нога·ми 
своїми, і не обернулись, та не пірвали вас. 
Просіть, то й дасться вам; шукайте, то й 
знайдете; стукайте, то й відчиниться вам: 
кожен бо, хто просить, одержує; і хто шу
кає, знаходить; і хто стукає, то:-.tу від
чиняють. Або, чи є між вами така людина, 
що в неї син просить хліба, а вона подалаб 
йому каменя? Або, коли просить риби, а 
вона подала б йому гадюку? Коли ж ви, 
бувши лихими, умієте давати добрі дари 
дітям вашим, скільки ж більше даватиме 
все добре Отець ваш, що на небі, тим, хто 
просить у нього? 

НАВОРОТНІ ДНІ. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, давче всіх до
брих дарів, що небесним провидінням твоїм 
установив єси ріжні Чини у Церкві твоїй: 
Смиренно молимо тебе, обдаруй благодаттю 
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твоєю усіх тих, що мають Gутн ІІUІ,ЛІІІ<ані 
на врядовання і служення у ній; збогати 
їх nравдою науки твоєї, й обдаруй чисто
тою життя, щоб вони змогли вірно служитн 
nеред тобою, на славу величньо\ІУ Іме11і 
твойому, і на r<ористr, Церкві твоїй святііі; 
у Христі Ісусі Госnоді наші;;r. Амінь. 

ЗАМІСЦЬ АПОСТОЛА. Діяння 13, z. 

БУЛИ Ж у церкві, що була в Антіохії, 
деякі nророки та вчителі; Варнава та Си
меон, званий Ніrером, таЛукий з Киринеї, 
та Манаїл що виріс з Іродом четверо
властником, та Савло. Як же служили Гос
лодеві та nостили, каже Дух Святий, Від
лучіть мені Варнаву та Савла на ді;н>, до 
котрого nокликав я іх. Тоді вони, лоно
стивши та nомолившись і положивши руки 
на них, відпустили їх. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Луки то, 17. 

І ВЕРНУЛИСЬ сімдесять назад з радо
щами, кажучи, Господи, навіть біси корять
ся нам в імя твоє. І каже він до них, Бачив 
я Сатану, ЯІ< блисІ{авку з неба падаючого. 
Ось даю вам силу настулати на гадюни й 
на скорnіони, і на всю си.1у ворожу: й 
нішо вам ніяк не пошнодить. Ті.1uки ж 
цим ви не втішайтесІ., що духи вам норятu
ся; а бі.1ьше радуйтеся, що імена ваші 
налисані на небесах. Того часу зрадів 
духом Ісус, і каже, Дякую тобі Отче, Гос
nоди неба й землі, що втаїв це від nрему
дрих і розумних, а відкрив недоліткам: 
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так, Отче; бо так воно пподобалось перед 
тобою. Усе передане мені від Отця: і ніхто 
не знає, хто Син, тільки Отець; і хто Отець, 
тільки Син, і кому схоче Син відкрити. 
І обернувся до учеників своїх, і каже ім 
на самоті, Блаженні очі, котрі бачать те, 
що ви бачите: бо кажу вам, що богато про
років і царів хотіло бачити те, що ви бачите, 
та й не бачили, й чути те, що ви чуєте, та 
й не чули. 
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ПРОВІД ПРИ ПОДАВ.\ННЮ 

господньоІ ВЕЧЕРІ. 
Або св.ятої причастії. 

Усі, скіль1ш їх буде, котрі бажають 
статися спільниками Святої При
частії, мають, бодай одним днем на
перед, подати Парохові свої імена. 
А як хто зміж них явно провадить 
безсоро:.те, погане :життя, або словоАt, 
чи ділом скривдив кого зпоміж ближ
ніх своїх, так, що через те громада по
терпілаб на славі; Парох, довідавшись 
про це, має закликати його й сказати 
йому, що цей не повинен навіть думати 
про доступ до Господнього Столу, дrжи 
вперед прилюдно не висловин свого Щll
рого каяття й не направить свого по
ганого життя; та, що аж тоді гро
мада вчується вдоволеною, як він вирів
нає й винагородить кривди, заподіяні 
ним проти близьких своїх; або, бодай 
прилюдно заявить, що він ріщуче по
становив це зробити, по мо:жноспш, 
як найскорше. 
Так саме Парох має поступати зі 
всіма такими, мі:ис котрими завваJюІв 
завзятий гнів і ненависть; не ,иає до
пустити таких до Господнього Столу, 
аж доки не переконається, що вот; 

261 



Провід при подаванню господньоl вечері 

помирились. А як один противник 
від серця дарує кривди, заподіяні йому 
другим противником, і хоче направити 
кривду, котру йому заподіяв, а той 
другий не хоче датися намовити до 
fJогоугодного мира, й остається надалі 
в лукавстві та ненависти: тоді Свя
щеник має прийняти до Святоl При
частіl того, котрий розкаявся, а впер
того недопустити. Однак же, Свя
щеник, котрий недопустив кого до Свя
тої Причастії задля висше наведених 
причин, має точно повідомити про цю 
справу Ординарія, найдальше чотирна
цять днів опісля. Ординарій же має 
поступити з виновником після ]{а
нона. 

Підчас причастії стояти має в цер
ковній галі або на підвисшеню, де від
правляється Утреню й Вечірню, стіл, 
накритий чистою білою скатертю. Свя
щеник, стоючи з північного боку стола, 
говорить Господню Молитву і Моле
бень; люде, приклонивши коліна. 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя, на землі, 
як і на небі. Хліб наш настушний дай нам 
сьогодні; і даруй нам провини наші, ЯІ< і 
ми даруємо тим, гур провиняються проти 

нас; І не впровадь нас у спокусу, а визволь 
нас від лукавого. Амінь. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що перед тобою 
усі серця отвором стоять, усі бажання 
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знані, і перед котрим нема схованої ніякої 
тайни: Очисти думки сердець наших по
дихом Святого твого Духа, щоб змогли ми 
вповні полюбити тебе, і достойно величати 
Імя твоє святе; у Христі Ісусі Господі на
rпім. Амінь. 

Тоді Священик, обернувшись лицем до 
людей, виразно проказує усі Десять 
Заповідей: а люде ще на колінах, після 
прочитання кожної Заповіда, просять 
у Бога помилування за свої переступи 
в минулости, й за благодать, щоб до
держати їх в будуччині, як слідує. 

СВЯЩЕНИК. 

БОГ сказав оці слова, nромовляючи; Я 
Госnодь Бог твій: Не будеш мати ин ших 
богів окрім мене. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й nрихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 

СВЯЩЕНИК. Не робитимеш собі те
саного боввана, ні лодобини того, що на 
небі вгорі, або на землі внизу, або в воді 
лід землею. Не будеш nрипадати ниць 
nеред ними, ані nокланятись їм. Бо Я Гос
nодь Бог твій, ревнивий Бог, що караю 
батьківські гріхи на дітях до третього й 
четвертого покоління тих, що ненавидять 
мене, а nроявляю милосердя до тисячів 
тих, що люблять мене й допильновують за
повідей міох. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

вами, й прихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 
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СВЯЩЕННІ{. Не призиватимеш Імени 
Господа Бога твого марно; бо Господь не 
вважатиме безвинним того, хто призиває 
Імя його марно. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й прихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 

СВЯЩЕННІ{. Памятай, щоб святкував 
день Субітний. Шість днів будеш працю
вати й робити все, що маєш до діла діло; 
а семий день, це Субота Господа Бога твого. 
Того дня не робити меш ніякого діла, ні ти, 
ні твій син, ані твоя донька, ні твій слуга, 
ні твоя служниця, ні твоя скотина, і чуже
ниця, що буде на оборі в тебе. Бо в шести 
днях сотворив Господь небо й землю, море, 
й усе, що в них, а семого; дня перестав 
через те благословив Господь семий день 
та освятив його. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й прихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 

СВЯЩЕНИІ{. Шануй батька твого й 
матір твою, щоб богато літ прожив ти на 
землі, котру Господь Бог твій дає тобі. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й прихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 

СВЯЩЕННІ{. НЕ ВБИВАТИМЕШ. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й прихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 

СВЯЩЕНИІ{. Не чинитимеш перелюбу. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й прихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 

264 



Провід при подаванню господньоl вечері 

СВЯЩЕНИК. Не крастимеш. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й прихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 

СВЯЩЕНИК. Не свідчитимеш криво 
проти ближнього твого. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й прихили серця наші, щоб додер
жати нам цього закону. 

СВЯЩЕНИК. Не будеш лакомитися на 
хіну ближнього твого ні на слугу, ані на 
служищо його, ні на вола його, ні на осла 
його, ні на жадну річ його. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й усі ці заповіді випиши на серцях 
наших, молимо тебе. 

Або, замісць Десяти Заповідей (щи 
завжди треба проказувати їх бодай 
раз що неділі, на великі врочистости, 
коли відбувається свята Причастія 
підчас головного Богослу:ження) свя
щеник може проказати з.иіст Закону 
Благословенного Господа нашого, як 
слідує. 

Послухаймо, що говорить Господь наш 
Ісус Христос. 
Любитимеш Господа Бога твого ціли~' 

серцем твоїм, і цілою душею твоєю, і цілим 
умом твої.~<~. Це перша й велика зановіДІ,. 
А друга подібна до неї; Любитимеш ближ
нього твого, як себе самого. На І\ИХ двох 
заповідях стоїть усей Зш<он і Пророки. 
ЛЮДЕ. Май милосердя, Господи, над 

нами, й усі ці заповіди випиши на серцях 
наших, молимо тебе. 
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Тоді наступає один із чих двох Молеб
нів за l{ороля, Священик стоїть, як 
перше, й промовляє. 

Помолімся. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що царство твоє 
вічне, й сила безконечна; Май милосердя 
над цілою Церквою; і так заволоій серцем 
вибраного слуги твого Юрія, Короля й 
Володаря нашого, щоб він, (знаючи, кому 
служить) зміг над усе шукати твоєї чести 
і слави: та щоб ми, й усі його піддані (роз
думавши добре, від кого він має власть) 
могли вірно служити йому, шанувати його, 
й покірно слухати його, в тобі, і для тебе, 
після благословенного Слова твого й по
станови; у Христі Ісусі Господі нашім, 
котрий з тобою і Святим Духом жиє й цар
ствує, єдиний Бог, по віки вічні. Амінь. 

Або, 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, 
Слово твоє святе навчає нас, що Королів 
ські серця стоять під твоїм володінням і 
управлінням, та що ти орудуєш і кермуєш 
ними як угодно тобі після твоєї небесної 
премудрости: Смиренно благаємо тебе, за
володій і кермуй серцем твого слуги, а 
нашого Короля й Володаря Юрія, щоб він 
у всіх думках, словах і ділах завжди шукав 
твоєї чести і слави, й умів удержати твій 
народ, відданий йому під владу, в богацтві, 
впокою, та богобоязни: Даруй це, Отче 
милосердний, ради улюбленого Сина твого, 
Ісуса Христа Господа нашого. Амінь. 
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Тоді промовити треба Молебень того 
дня. А зараз після Молебня, священик 
прочитати має Апостола, кажучи, 
Апостол, або (Уступ із Писання nри
значений замісць Апостола) записаний 
у - Голові - зачинаючи від- Стиха. 
А по скінченню Апостола, каже, Тут 
кінчиться Апостол. Тоді всі люде 
встають на ноги, а він прочитує Єван
гелію, кажучи, Свята Євангелія за
писана в - Голові від - почавши від 
Стиха. -
Тут треба проспівати або проказати. 
Слава тобі, Госnоди. 
А, по скінченню Євангелії, люде так
само співають або прочитують, Дяка 
тобі, Господи. 
Тоді співають або проказують оце Ві
роісповідання, люде стоять, як перше. 

ВІРУЮ в єдиного Бога, Отця, Всемо
гутнього, Творця неба і землі, всього види
мого й невидимого. І в єдиного Господа 
Ісуса Христа, Сина Божого однорідного, 
від Отця родженого, перше всіх віІ<іn, 
Світло від світла, Бога правдивого nід 
Бога правдивого, родженого, не сотпоrн!
ного, одноістотного з Отцем, через І<ОтроІ·о 
все сталося. Він для нас, людей, і ,\сlн 
нашого спасения з неба зійшов і ті:то 
прийняв від Духа Святого й Марії ДіLІІІ, 
і стався людиною. Розпнятий був за наl 
за Понтія Пилата, страждав і був похо
ваний. І в третій день ВОСІ<рес, як fiy.1o 
писано. І вознісся на небо й сидитJ, пра
воручув ОТІ\Я. І :'!НОВ прийде у rлані сv,щти 
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живих і мертвих; царству ж його не буде 
кінця. І в Духа Святого, Господа, ожи
вляючого, що від Отця і Сина походить, що 
йому з Отцем і Сином однаковий поклін і 
однакова слава, що говорив через про

років. В Єдину, Святу, Соборну й Апо
стольську Церкву. Визнаю одно хре
щення на відпущення гріхів. Жду воскре
сення мертвих. І життя будучого віку. 
Амінь. 

Тоді Парох проголощує людям, котрі 
свята або пістні дні припадають на 
слідуючий тиждень, а також (коли 
треба) проголосити має Причастію; 
оповіді вінчання, виключення з Церкви, 
й инші церковні справи має відчитати. 
І ніхто другий не сміє чог.о-будь про
голощувати в церкві підчас Богослу
ження, тількu самий священик, а йому 
вільно проголошувати лише такі спра
ви, на котрі позволяють Правила цеї 
Книги, або з волі Короля, або місцевого 
Ординарі я. 
Тоді наступає проповідь або духовна 
наука вже приписана, або, що буде 
приписана, властями. 

Тоді священик вертається до Господ
нього Столу, й зачинає Жертвовання, 
проговорюючи один або більше із слі
дуючих Вірщів; як уважає за відпо
відне по свому міркуванню. 

НЕХАЙ сяє світло ваше перед людьми, 
щоб вони бачили ваші добрі діла й про
славляли Отця вашого, що на небі. Св. 
Маттея 5· 
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Не збирайте собі скарбів на землі, де 
міль і ржа їсть і де злодії nідкопуються і 
крадуть: а збирайте собі скарби на небі, 
де ні міль, ні ржа не їсть і де злодії не під
коnуються й не крадуть. Св. Маттея б. 

Оце ж усе, що бажаєте, щоб робили вам 
люде, так і ви робіть їм; це бо єсть закон 
і Пророки. Св. Маттея 7· 
Не кожен, хто говорить до мене, Господи, 

Господи, увійде в царство небесне, а той, 
хто чинить волю Отця мого, що на небі. 
Св. Маттея 7· 
Ставши ж Закхей, каже до Господа, Ось 

половину достатку мого, Господи, даю 
вбогим; і коли кого чим обидив, віддаю 
вчетверо. Св . ./lука І9· 
Хто вибирається коли на війну своїми 

дохода.\\и? Хто садить виноградник та й 
овочу його не їсть? Або хто пасе стадо та 
й молока від стада не їсть? І. Коринт. 9, 7. 
Коли ми духовне сіяли вам, то чи велика 

річ, коли ми тілесне ваше жапше:~~? 1. Ко
ринт. 9, ІІ. 
Чи то ж не знаєте, що хто ко"1о святого 

СЛУЖИТЬ, Ті З СВЯТОГО Ж\! ЮТЬ; і ХТО КОЛО 
жертівні пильнує, ті від жертівні частину 
приймають? Так і Господь повелів тим, 
хто проповідує Благовістя, з Благовістя 
жити. І. Коринт. 9, IJ. 
Хто сіє скупо, скупо й жатиме: а хто сіс 

в дарах, в дарах і жатиме. Кожен (давай), 
яко ж постановляє в серці, не з жалю або 
з примусу; веселого бо дав ця любить Бог. 
г. Коринт. 9, б. 
Нехай же ділиться той, хто учиться с.1ова, 

з тим, хто навчає всього доброго. Не об-
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манюйте себе: З Бога на сміятись не вільно; 
бо що чоловік сіє, те й жатиме. Галатам 
6, 6. 
Доки час маємо, робімо добро всім, а 

найбільше товаришам по вірі. Галатам 
6, ІО. 
Доки час має~Іо, робімо добро всім, а най

більше товаришам по вірі. Галатам 6, Іо. 
Велике ж надбання благочестя, ЯІ< лю

дина вдоволяється тим, що має. Нічого бо 
ми не внесли в світ, то й ясно, що нічого 
не можемо винести. І. Тимот. 6, 6. 
Багатим у нинішнім віці наказую добре 

робити, богатитись ділами добрими, бути 
охочими на подавання й подільчивими, 
скарбуючи собі добру основину в будучині, 
щоб прийняти життя вічне. І. Тимот. 
6, IJ. 
Не єсть бо Бог неправеден, щоб забути 

діло ваше і труд любови, що показали ви 
в Імя його, послугувавши й послугуючи 
святим. До Жидів 6, ro. 
Добрих діл і подільчивости не забувайте; 

бо такими жертвами вгоджується Богу. 
До Жидів IJ, І6. 
Хтож має прожиток у світі, й бачить 

брата свого, що в потребі, та й зачинить 
серце своє перед ним, то як любов Божа 
пробуває у ньому? І. Йоана Богосл. з, IJ. 
Давай даяння з добра твого, й ніколи 

не відвертай лиця свого від бідної людини; 
а тоді лице Господа не відвернеться від 
тебе. Товит 4· 
Будь милосердним відповідно до того, 

що маєш. Маєш багато, давай багато; мало 
маєш, пильнуй, щоб охоче давав і з того 
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трохи; бо так збираєш собі добру нагоро!~У 
на день потреби. Товит 4· 
Хто чинить добро вбогому, той Богу по

зичає й він нагородить йо'І'Іу добродійство 
його. Припав. Ig. 
Щасливий, хто про вбогих дбає! В денІ> 

нещастя спасе його Господь. Псал. 4r, І. 
Від тебе все, Господи, і з твоєї руки все, 

що ми віддали тобі. І. Паралип. 
І приходили всі, кого піднімала серце 

його, й усі, кого заохочував дух його, й 
подавали приноси Господні. 2. Мойсея 35· 
Памятай слова Господа Ісуса, що він 

сказав, Більше щастя давати, ніж братн. 
Дію-тя 20. 

Підчас читання цuх Віршів, Діштни, 
Старші Браття, або хто uнший при
значений до того діла, збирають зtссрт
ви для вбогих та на Lll!llli добродійні 
ціли; посудина для збирання жертв 
повинна бути гарна, призна•сена тільтш 
для цього діла; відтак пристойно прІl
нести зібрані жертви й передати 
Священикові, котрий в смиренню прий
має й кладе на святий стіл. 
А як відбувається тоді Причастія, 
священик кладе на стіл скільки треба 
хліба й вина. Після цього Свящетш 
проказує. 

ПОМОЛІМСЯ за добро вссї Христової 
Церкви, воюючої тут на землі. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
через святого Апостола твого навчив єси 
нас молитися до тебе, благати тебе, та дяку
вати тобі за всіх людей: До тебе шлемо сми-
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ренні благання наші, щоб прийняв вселаска
во (оці жертви, як дарІ! 
від нас). І молитви наші, Лп нма. жєртв, ані да
що приносимо пере;з: Р •· тодt оnус><аєтсч (оці 

жертsи, я" дарt вІд нас) 
твою Божеську Велич; · 
благаючи тебе за вдохновення Соборної 
Церкви Духом Правди, обеднання та згоди: 
І даруй, щоб кожен, хто визнає Імя твоє 
святе, міг прийняти правду Святого Слова 
твого, й жити в злуці і любови Божій. І мо
лимо тебе, заступи й спаси усіх христіян
ських королів; князів та (убернаторів; осо
бливо ж слугу твого Юрія, Короля нашого; 
щоб під ним зазнали ми богоугодного та мир
ного володіння: І даруй усім його дорадни
кам, і всім, що під ним владу мають, щоб 
вони могли гідно й безсторонно служити 
справедливости, караючи злочини й лихі 
вчинки, задля спомагання правдивої віри і 
чеснот. Отче небесний, даруй благодать 
усім Епископам і Священикам, щоб вони 
життям свої~\ і навчанням своїм бу.1и 
предс т авниками вірного й живого слова, 
та дбало й достойно завідували святими 
тайнами твоїми: А всім людям твоїм подай 
небесну благодать твою; особливо ж зіб
раній тут громаді; щоб смиренним серцем 
і належною пошаною слухала вона й прий
мала Слово твоє святе, та служила тобі в 
святости й справедливост всі дні життя її. 
Іще молимо тебе щиро, з доброти твоєї, 
Господи, давай розраду й заступайся за 
всіма тими, що в цьому дочасному життю 
бувають у клопотах, смутку, недостатках, 
та у всіляких нещастях. А також благо
словимо Імя твоє за всіх слуг тво1х, котрі 
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зі страхом і з вірою ві;~ійшли із нього світі!; 
благаючи тебе, щоб благодаттю твоєю по
магав нам наслідувати добрий приклад їх
нього життя, щоб і нам з ними статися 
спільниками небесного царства твого: Да
руй це, Отче, ради Ісус:1 Христа, єдиного 
нашого Посередника й Заступню<а. Амінь. 

Як Свящетшк проголосить Врочистість 
Господньої Вечері (а це завжди має про
голосити в неділю, або в яке свято най
близшого часу перед Причастією) після 
Проповіди або Духовної Науки, або 
після Никиііського ВІРУЮ, може від
читати оце Напі.мнення, або перший 
уступ із нього, як йому подобається: 
Однак :же, щоб ціле Напімнення від
читав котрої хоче неділі перед Рі.з·
двом, Великоднем, і Святою Неділею, 
люде мають стояти. 

У Л ЮБЛ ЕН І, слідуючої (го) - дущ:ю, 
при Божій помочі, подати найбільш жано
творчу Тайну Тіла й Крови Ісусоно Хри
стової усім тим, що з вірою і n побожности 
достойні будуть прийняти її на спm·ад 
страждань і хрестної смt>рти його, чсrсз 
котрі тільки й дістаємо відпущення гріхів 
і стаємось спільниками щ1рства небесного. 
За це повинні ми відд;шатп найщиріІІІі 

n найсердечніші дякування ВсемогучО.\ІУ 
·Богу небесному Отцеві нашому, що .'<ан 
нам Сина свого, а нашого Сп:1са Ісуса Хри
ста не тільки, щоб умер за нас, а щоб став
ся духовною' поживою й підмогою душам 
нашим у тій святій Тайні. Вона ж і єсть 
небесною й животворчою благодаттю для 
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тих, хто достойно приймає її, а дуже небез. 
печною для тих, що з байдужности сміють 
приймати її недостойно; моя повинність 
перестерегти вас впору, щоб розважили 
велич цеї святої Тайни, та подумали про 
погибіль страшну, що спадає на тих, що 
приймають її недостойно; оце ж розгляньте 
та провірте свої сумління, щоб не легко
важно, і не, як відступники Божі, а, як 
святі й чисті, прийшли ми на цей небесний 
пир, одягнені в весільну одежу після Бо
жого домагання у Святім Письмі, та щоб 
прийнято нас, як достойних причастинків 
тої Святої Вечері. Приготовитись до цього 
треба ось як; Перше розгляньте своє життя 
й порівнайте його з вимогами заповідей 
Боwих; і де тілью1 завважите, що ви пе
реступили котру із заповідей пожаданням, 
словом або ділом, там оплакуйте свої про
грішення й сповідайтеся перед Всемогут
нім Богом і рішуче постановіть собі пра
ведно жити. Я як завважите, що своїми 
провинами ви образили не тільки Бога, а 
й ближнім вашим пошкодили, тоді маєте 
ви помиритися з покривдженими, та бути 
готовими направити, по найліпшій волі й 
спромозі вашій, кожну кривду, заподіяну 
вами кому~небудь; а також готовими бути 
простити провини кожному, хто вас по

кривдив, І<Оли бажаєте, щоб Бог дарував 
вам провини ваші ; инакше бо, як приймете 
Святу Причастію, то тільки більшу кару 
стягнете на себе. Тим то, коли хто із вас 
хулить Бога, або гордить СЛовом Божим, 
і насміхається із нього; хто перелюбник, 
ненависник, зависник, чи який инакшиіі 
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запеклий грішник, покайся з гріхів своїх, 
або не приступай до Святого Столу. Без• 
умовно, ніхто не повинен приступити до свя
то і Причастії без повного нповання на 
милосердя Боже і з нечистим сумлінням; 
а як буде хто між вами, що після цих на
пімнень не зможе успокоїти свого сумління, 
і треба йому більше ради й розради, хай 
прийде до мене, або котрого иншого роз
важного й ученого слуги Божого Слова й 
нехай розкаже своє горе, щоб при помочі 
Слова Божого прийняв він благодать від
лущення за духовною радою й розрадою 
та успокоїв своє сумління, і позбувся вся
кої непевности й чорного сумніву. 

Як же завважить, що люде занедбу
ють приступатlІ до Святої Причастії, 
замісць периюго, нехай відчитає оце На
пімнення. 

УЛЮБЛЕНІ, браття й сестри, В-- ба
жаю, з ласки Божої, відсвяткувати Гос
подню Вечерю; до котрої, во Ім я Господнє, 
запрошую і всіх вас тут приявних, і благаю 
вас ради Господа Ісуса Христа, щоб ви не 
відцурались прийти, бо сам Господь Боt· 
ласкавий кличе і просить вас до свойого 
·Столу. Знаєте, як воно нелюбо й неприєм
но, коли хто приготовить великий празник, 
накриє столи всілюшм добром, щоб усього 
було аж надто для гостей; а ті, t<ого він 
запросив (без ніякої причини), навіть не 
подякувавши, відмовились прийти. Хто з 
вас не жалував би того господаря? Хто з 
вас оправдав би так велику образу й кривду 
йому заподіяну? Тим то, мої улюблені, 
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будьте обережні й не відтягайтесь від Святої 
Христової Вечері, не розбуджуйте гніву 
Божого на себе. Дехто схоче мати вимівку, 
що не прийде до Причастії через важні світ
ські справи. Але такі оправдання Бог нерадо 
приймає. Дехто скаже, я запеклий гріш
ник, і тому боюся приступити; чому ж не 
покаєшся й не направиш лиха? Оце бог 
вас кличе, то, чи не сором вам відказатись? 
А як станете перед Богом, чи й тоді від
прошуватиметеся та казати, що ще не го

тові? Подумайте чесно самі над собою, як 
малозначною являється така вимівка перед 
Богом. Ті, що відказались прийти на 
євангельський празник через те, що один 
купив землю, а другий воли, та хотів ви
пробувати їх, як у ярмі ходять, або через 
те, що весілля справляли, не дістали про
бачення, а зачислено їх до негідників, щоб 
стались причасниками небесного празнику. 
Я ж самий, буду приготований; і, яко слуга 
Божий, кличу вас во Імя Боже, кличу вас 
Христа ради, напоминаю вас, як що любите 
ви спасения душ ваших, то й прийдете і 
станетесь причастинками цеї Святої Вечері. 
Як же Син Бuжий Життя своє віддав, умер
ши на хресті, за ваше спасения; так і ви 
повинні прийняти Причастію на спогад 
смерти його, після запавіди його: а як вам 
це байдуже, застановіться, яку кривду 
справляєте ви Богові, й яка люта кара за 
те виси rь над вами; коли ви добровільно 
відтяrаєтес1. від Господнього Столу й від
ділюєтеся від братів і сестер своіх, що при
ходять на празник насититися небесними 
стравами. Як ви чесно роздумаєте над цим то, 
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при nомочі божій, чей же знов нарозумитесь; 
а ми за це безупину щиро МО-'Іитимемось до 
Всемогучого Бога, Отця нашого небесного. 

Підчас врочистости Святої Причастії, 
причастники приступлять до Святої 
Тайни, а Священик може промовити 
оце Напімнення. 

УЛЮБЛЕНІ в Господі, хто з вас наду
мався nриступити до Святої Причастії Тіла 
й Крови Спаса нашого Христа, нехай за
становиться над словами святого Павла, 
що наказував усіх лю,1ей, щоб виnробували 
й розслідили себе, заки nриступлять до 
сnоживання Хліба й nиття Чаші. Бо, як 
великою благодаттю єсть nрийняти цю 
святу Тайну зі щири'ІІ. і розкаяним серцем 
(бо тоді ми духовно сnоживаємо Тіло Хри
стове, й nємо Кров Христову й nробуваємо 
в Христі, а Христос ув нас; стаємося одно 
з Христом, а Христос з нами); так і небез
пека велика есть, коли nриіtмаємо ці дари 
недостойно. Бо стаємось виновникю~и Тіла 
й Крови Христової; сnоживаємо й пємо 
засуд самі на себе, легковажучи Тіло Гос
поднє. Розсудіть себе, братт~ й сестри, щоб 
вас не судив Госnодь; кайтеся щиро за всі 
минулі провини nащі; майте тверду й живу 
віру в Христа Спаса нашого; направте 
життя своє й пробувайте в повній любови 
зі всіма людьми; бо аж так ви достойні 
будете статися сnіш,нИІ.:а.'ІІ.и Цих снятих 
Тайн. Над усе ж маєте ви в найглибшій rro
I<Opi nодякувати Богові, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові за визвіл світа стражпан
ням і смертю Спаса нашого Христа Бого-
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чоловіка; котрий упОІ{Орився аж до хрест
ної смерти, за нас негіl\НИХ грішників, що 
поневірялись у темряві смертної тінні; щоб 
перетворити нас на дітей Божих і здіймити 
нас до вічного життя. Вкінці ж, щоб ми 
завжди тямили про без.'І1ежну любов на
шого Учителя й єдиного Спаса Ісуса Христа, 
що умер за нас, та про необчислсні благо
дати, котрі здобув він для нас кровю 
своєю; він же установив і заповів приймати 
Святі Тайни, як запоруку любови його і 
як безнастанне згадування смерти його на 
превелику й безконечну радість нашу. 
йому ж із Отцем і Святим Духо,\1 відда
ваймо (як повинні), дякування кожного 
часу; поручаючи вцілости себе його волі 
святій і його бажанням, та вчімося служити 
йому дійсно в святости й справедливости 
ціле життя наше. А-иінь. 

Тоді Священи." промовляє до тих, що 
приступили до святої Причастії. 

ВИ, що дійсно й чесно розкаялись у грі
хах ваших і проживасте в любови та згоді 
з ближніми вашими, й завзялися провадити 
нове життя після Заповідей Божих, і від 
тепер ходити його святими стежн:ами: При
ступіть з вірою і прийміть цю святу Тайну 
собі на радість; і в покорі ниеповідайтеся 
перед Всемогутнім Богом, смиренно при
клонивши коліна. 

Тоді пjJОводитпь оцю загальну Сповідь 
від імення всіх тих, котрі наду,иались 
прийняти святу Причастію. Всі люде, 
смиренно приклонивши коліна, про
мовляють за священиком. 

278 



Провід при подаванню господньої вечері 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Отче Господа 
нашого Ісуса Христа, Творче всесвіту, 
Судіє всіх людей: Визнаємо й оплакуємо 
премнагі гріхи й немочі наші, що їх час 
від часу на превеликий жаль учинили, дум
ками, словами й ділами, проти твоєї Боже
ської Величі, Стягаючи тим на себе спра
ведливий твій гнів і негодовання. Оце ми 
щиро каємося й від сердець жа.1уємо :Ja 
ті провини наші; Думка про них справляє 
нам прикрість; Тягар їх невиносимий. 
Май милоседря над на~ш. Помилуй нас, 
Отче милосердний, ради Сина твого Господа 
нашого Ісуса Христа. Прости нам усе 
минуле; І даруй, щоб від тепер надалі слу
жили ми й догаджали тобі, В обновленню 
життя, На честь і славу Іменні твойому; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Тоді священик (або Єпископ, як при
явний) встає й обернувитrь до людей, 
проголошує Прощу. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Бог, Отещ, наш небес
ний, що з превеликого милосердя свого 
обіцяв єси відfІущення гріхів І<ожно_\І.у, хто 
зі щирим каяттям і правдиною вірою обер
неться до нього; Нехай змилується над 
вами; простить вам і визволить вас nід усіх 
гріхів ваших; нехай освятить і утвердить 
вас у всьому добро,\1У; і допровадить вас 
до вічного життя; у Христі Ісусі Господі 
нашім. Амінь. 

Тоді Священик гоІІорuть. 

Послухаймо слів розради, що Спас наш 
Христос сказав до І(ОЖного, хто поправ,1і 
вернеться до нього. 
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ПРИЙДІТЬ до мене всі знеможені та 
отягчені, а я відсвіжу вас. Св. Матт. п, 28. 
Так бо полюбив Бог світ, що Сина свого 

однорідного дав, щоб кожен віруючий в 
нього, не погиб, а мав життя вічне. Св. 
йоана з, Іб. 

Послухаймо також, що каже Святий Павло. 
Вірне це слово й достойне прийняття від 

усіх людей, що Христос Ісус прийшов на 
світ грішників спасти. І. Тuмот. І, I.J. 

Послухаймо також, що каже Святий йоан. 
Коли хто згрішить, Заступника маємо 

перед Отцем. Ісуса Христа праведника; він 
же вблагання за гріхи наші. І. Св. й оан 2, І. 

Після цього Священик про.мовляє далі, 
кажучи. 

Вгору піднесіть серця. 

ВІДПОВІДЬ. Підносимо їх до Господа. 
Священик. Віддаймо дякування Госпо

деві Богу нашо.\tу. 
ВІДПОВІДЬ. Достойно й справедливо 

це є. 

Тоді Священик обертається до Господ
нього Столу й промовляє. 

Достойно й справедливо є і повинні ми 
nо-всяк-часно і на кожно:11у місці віддавати 
,1ЯІ<ування тобі, Господи, Отче святий, Все
держителю, Віковічний Боже. Слова, Отче 
свтпий, опускається в Неділю Тройці. 

Тут треба сказати відповідне Вступне 
Слово, як на те час позволяє, а як ні, 
тоді відразу береться слідуюче. 
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ТИМ ЖЕ з Ангелами й Архангелами, і 
всіма небесними силами виголошуємо й 
величає.мо nреславне Імя твоє, вихвалючи 
тебе nо-всяк-часно, словами: 

Свят, свят, свят, Господr, Бог сил не
бесних, небо й земля nовні слави твоєї: 
слава тобі, Превеликий Госnоди. Амінь. 

ВІДПОВІДНІ УСТУПИ. 

На Різдво, й на сім послідовних днів. 
ТЕБЕ, що цього часу зволив єси одно

рідному Синові твойому народитись задля 
нас; що дійством Святого Духа дав йому 
статися nравдивою лю;~иною й прийняти 
людське ті.'Іо від матері його Діви Марії; 
бути неnорочним, щпб очистити нас від 
усякого гріху. Ти.\1 же з Ангела:11и, і т. д. 

На Трьох Мудрців, й на сім послідовних 
днів. 

ЧЕРЕЗ Ісуса Христа, що в смертному 
людському тілі nроявив славу свою, щоб і 
нас вивести з темряви й увести в nреясне 
сяєво своє. Тим же з Ангела.ми, і т. д. 

На Великдень, й на сім послідовних 
днів. 

ГОЛОВНО Ж належитьс11 тобі від нас 
хвала за nреславне впскрессиня Сина твого, 
Госnода нашого: він же Пасхальний Агнець 
заколений в жертву за нас, що зняв гріхи 
зі світа; і смертю своєю зруйнував смерть, 
і воскресеннЯ:\\ CBfJЇ.\1 nридбав вічне життя 
для нас. Ти.м же з Ангела~ш і т. д. 

На Вознесення, й на сім послідовних 
днів. 
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ЧЕРЕЗ улюбленого Сина твого Ісуса 

Христа Господа нашого; що після преслав. 
ного Воскресення свого врочисто явився 
Апостолам своїм і перед їхнім зором воз. 
нісся на небо, присотовити місце для нас, 
щоб де він, і .'ІtИ туди вознеслися й царству. 
вали з ним у славі. Тим же ми з Ангелами, 
і т. д. 

На Святv Неділю, й шість послідов
нuх днів.· 

ЧЕРЕЗ Ісуса Христа Господа нашого; 
що задля його найвірнішої обітниці цього 
часу Дух Святий зійшов з неба наглим 
дужим гомоном, наче вітер буйний в по
добині палаючих язиків і просвітив Апо
столів; навчив їх і попровадив їх до повної 
правди; даруючи їм дари говорити мовами, 

а також відвагу й непохитне завзяття без
настанно проповідувати Євангелію всім на
родам; через це й ми вийшли із темряви та 
блукання на ясне світло пізнання тебе й 
Сина твого Ісуса Христа. Тим же з Анге
лами і т. д. 

Тільки на Празник Трійці. 

ТЕБЕ, що єси один Бог, один Господь, 
не те, що одна Особа, а три Особи ув одній 
Істоті. Бо те, що вірує.!\ІО про славу Отця, 
віруємо теж-саме й про Сина, і Святого 
Духа без ніякої зміни або нерівности. Тим 
же з Ангелами, і m. д. 

Після кожного з цих Уступів зараз 
приспівується або відчитується. 

ТИМ ЖЕ з Ангелами й Архангелами, і 
ВСіМа небеСНИМИ СИЛЮМІ RИГОЛОІПУЄМО Й 
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величаємо преславне Імя твоє, вихвалюючи 
тебе по-всяк-часно, словами: 

Свят, свят, свят, ГоспО!\Ь Бог сил небес
них, небо й земля повні слави твоєї: Слава 
тобі, Превеликий Господи. Амінь. 

Тоді Священик, при"лонивши коліна 
при Столі Господнім, від ілtення всіх 
Причастнитсів, говорить оцю лtолитву. 

МИ й не думаємо приступити до цього 
Столу твого, Господи милосердний, впо
ваючи на власну нашу справедливість, а на 
твою пребагату й превелику милість. Ми 
негідні й того, щоб позбирати окруншни 
зпід Столу твого. Але, ти єси тойсам Гос
подь, що завжди милуєш. Дай же нам, 
Господи милий, споживати тіло улюбленого 
Сина твого Ісуса Христа, й пити кров його 
на те, щоб грішні наші тіла очистилисL. 
його тілом, а душі наші умилися в його 
дорогоцінній крови, та щоб нам навікн 
пробувати в ньо~Іу, а йому ув нас. Амінь. 

}{оли Священик, стоточи при Столі, 
прилагодить Хліб і Вино тате, що сво
бідно й достоііно зможе ломати Хліб 
перед людьми, і взяти до рук Чашу; 
тоді говорить Освящаточу Молитву, ІІJU 
слідує. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, Отче наш не
бесний, що з превеликої любови твоєї даu 
єси єдиного Сина твого Ісуса Христа, ІЦ('(і 
смертю постраждав на хресті за наше ві;.~
куплення; котрий (за одним нринесення.\І 
себе самого в жертву) приніс повну, звер
шену, й достаточну жертву, опр<lfІ;tання, 
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й задоститьучинення за гріхи цілого світа; 
та й установив і в Євангелії своїй приказав 
нам по-всяк-ч1сно Памятати за прсдорогу 
смерть його, аж доки знов прийде: Вислу
хай нас, Отче милосердний, смиренно бла
гаємо тебе; і даруй, щоб ми, приймаючи 
оці сотварені тобою річи, хліб і вино, після 
установи Сина твого Спаса нашого Ісуса 
Христа, на спогад страждань і смерти йuro, 
стались спільниками преблаrословенноrо 
Тіла і Крови його: Він бо, тої самої ночі, 
котрої здраджений був (а), узяв хліб; і 
віддавши хвалу (б), переломав і дав учени
кам своїм, кажучи, Прийміть, споживайте 
(в); це є Ті ле моє, що віддається за вас: 
Робіть це на спогад мій. Таксаме по вечері 
(r) взяв він чашу; і, від
давши хвалу, подав їм, 
кажучи, Пийте з неї всі; 
бо (д) це є Кров моя 
Нового Заnіту, що про
ливається за вас і за 
многих за відпущення 
гріхів: Робіть це, скіль
ки разів пєте, на спо
гад про мене. Амінь. 

а) Тут Свюц.,.и~ бер' до 
-pyr; цосудuиу з х tІ.бом; 

б) А тут ломуть жл•б; 
о) А тут шж .адає ~ 

на вв сь х 11б; 
г) Тут бере до ~ чащу; 
д) А тут ~·аде ~ нл 

1tожну nосуди у з вt.m !J.М 
rЧашу, чи :Jбансж), в 
~omp..a налиm>? вин.:1 

для ОС8ЯЧ8НН.Ч. 

Тоді вперед самий Священик прича
щається хлібом і вином, опісля подає 
їх таксаме Єпископам, Священикам, і 
Дияконам (як вони присутні), а тоді 
людям до рук таксаме, усіж прий
мають з покорою, на колінах. А як 
подає хліб кому-будь із них, промовляє. 

ТІЛО Господа нашого Ісуса Христа, що 
за тебе віддане, хай зьереже тіло твоє й 
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душу твою на вічне життя: Прийми й спо
живай його на спомин, що Христос умер 
за тебе, й живися ним у серці твоїм вірою 
з подякою. 

Священик же, подаючи ко:исІІОJІІУ •1amy, 
промовляє. 

КРОВ Господа нашого Ісуса Христа, що 
за тебе пролилась, хай збереже тіло твое 
й душу твою на вічне життя: Пий оце на 
спомин, що Кров Христова за тебе проли
лась, і вдячним будь. 

Як не стане освяченого хліба для всіх 
причасників, Священик має освятшпи 
іще хліба, на спосіб вище приписаний: 
Зачинаючи від слів: СПАС НАШ ХРИ
СТОС тої самої ночі, і т. д. на благо
словенто хліба: і від сл і б: ТАКСАМЕ 
ПО ВЕЧЕР І, і m. д. на благословенню 
Чаші. 
Коли всі прийняли Причастію, Свя
щеник вертається до Господнього Столу 
і з пошаною зложить на стіл усе, що 
лишилося із освящених дарів, і накриє 
це чистою білою платuною. 
Тоді Священик говорить Молитву Гос
подню, а люде точка за точкою пов
торяють за ним, 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя, на землі, як 
і на небі. Хліб наш насушний дай нам 
сьогодні; І даруй нам провини паші, ЯІ< і 
ми даруємо тим, що лровиняються проти 

нас; І не впровадь нас у спокусу, А визволь 
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нас nід лукавого. Бо твоє єсп, царство, 
сила, і слава, На віки вічні. Амінь. 

За цим треба зговорити, що наступає. 

ГОСПОДИ й Отче небесний, ми слуги 
твої смиренні вповні бажаємо, щоб з бать
ківські доброти зволив ласкаво прийняти 
оцю нашу жертву хвалення й дякування· 
найпокірніше благаючи тебе, щоб задл~ 
заслуг і смерти Сина твойого Ісуса Христа, 
і задля віри в Кров його, ми й ціла Церква 
твоя змогли доступити відпущення гріхів 
наших, і всіх инших благодатей, випли
ваючих із страждань його. Оце, Господи, 
приносимо й віддаємо тобі самі себе, душі 
й тіла наші, яко угодну, святу й живу 
жертву тобі; щиро благаючи тебе, щоб усі 
ми, що стались тут спільниками цеї святої 
Причастії, могли сповнитися твоєю благо
даттю й небесним благословенням. І хочай 
недостойні ми цього, задля премногих грі
хів наших, приносити тобі яку-небудь 
жертву, всеж таІ<И благаємо тебе, прийми 
оцю сповнену нами повинність і служення; 
не зважай на заслуги наші, а даруй нам 
провини наші ради Ісуса Христа Господа 
нашого, n котрому й через котрого, в од
ноті зі Святим Духом, тобі, Всемогучий 
Отче, належиться всяка честь і слава на 
віки вічні. Амінь. 

Або оцю. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, з 
глибин сердець наших дякуємо тобі за те, 
що наситив єси нас, котрі достойно спожили 
ці святі Тайни, духовною поживою Тіла 
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-Й Крови. Сина твого, а Спаса нашого Ісуса 
Христа; і цим показав єси нам милість і 
доброту твою до нас; і за те, що дав нам 
статись дійсними одноістотними члена:'ІІи 
·предивно го Тіла Сина твойого, що єсть 
блаженним обєднанням усіх віруючих лю
дей; і через це в надії стались ми наслід
никами предвічного царства твого, за за
слуги прецінної С.'\\ерти й страждань улю
бленого Сина твого. 
Іще молимся, Отче небесний, помагай 

нам ласкою твоєю пробувати у тому свя
тому обєднанню, й робити всякі добрі діла, 
котрі приготовив єси нам для сповнення; 
у Христі Ісусі Господі нашім, котрому з 
тобою і Святим Духом належиться всяка 
честь і слава на віки вічні .. Амінь. 

Увага, Як подобається Священикові, 
він може ужити цих обох молитов. 
Тоді треба відспівати або промовити. 

СЛАВА на висотах Богові, а на землі 
впокій, в людях доброволя. Хвалимо тебе, 
благословимо тебе, кланяємось тобі, тебе 
славимо, дакуємо тобі задля, преве:rикої 
твоєї слави, Господи Боже, Владико неба, 
Всемогутній Боже, Отче. 

Господи, Ісусе Христе, Сину єдинорідний; 
Господи Боже, Аrнче Божий, Сину Отнін, 
що забираєш гріхи світа, помилуй Ї1ас. Ти, 
що забираєш гріхи світа, прийми молитви 
наші. Ти, що сидиш праворуч у Бога 0ТІІЯ, 
ПОМИЛУЙ нас. 
Бо тільки ти один святий; ти ОДИН Гос

подь; ти тільки, Христе, зі Святим Духом, 
найвищий єси у славі Бога Отця. Амінь. 
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Тоді Священик (або Єпископ, колtl при
сутний) кінчить від праву оцим Благо
словенням, 

УПО}(/Й Божий, що переходить ВСЯІ<е 
розуміння, нехай збереже серця й уми ващі 
в премудрости й любови Божій і Сина його 
Ісуса Христа Господа нашого: І благодать 
Всемогутнього Бога, Отця, і Сина, і Свя
того Духа, нехай буде між вами й пробуває 
з вами завжди. Амінь. 

Молебні, що говориться після зібраю-1я 
:исертв кожного дня, колtz нема при
часті/, один або більше; а можна відчи
тувати їх також, як є нагода, після 
Молебнів на Утрені, чи на Вечірні, 
під•tас Причастії або Єктенії, як Свя
щеникові до вподоби. 

ПО МАГ АЙ нам, Господи милосердний у 
цих благаннях і молитвах наших, і покажи 
спосіб слугам твоїм до осягнення вічного 
спасения; щоб, серед усіх перемін і пригод 
цього вмирущого життя, завжди мали вони 

певну оборону й вселаскаву та готову поміч 
твою; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 
ВСЕМОГУТН ІЙ Господи, й віковічний 

Боже, постанови, благаємо тебе, провадити 
нас, освящати нас і керувати серцями й 
тілами нашими, по дорогах законів твоїх, 
і в ділах заповідей твоїх; щоб під твоєю 
всесильною опікою тут і на віки зберегли 
ми тіло й душу; у Христі Ісусі Господі 
нашім. Амінь. 
ДАР У й, благаємо тебе, Всемогутній 

Боже, щоб ті слова, котрі ми чули нині 
знадвірним слухом нашим, так защепилися 
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в нутрі сердець наших, щоб зродили в нас 
овощ доброго життя, на честь і славу Імени 
твойому; у Христі Ісусі, Господі нашім. 
Амінь. 
СПОМАГ АЙ нас, Господи, у всіх учин

ках наших твоєю пребагатою ласкпю, й 
підрятовуй нас твоєю безнастанною по
мочею; щоб кожне наше діло зачина-Іи, 
nродовжали й кінчили в тобі, та просла
вляли Імя твоє святе, а вкінці з ми.1осер,'\Я 
твого прийняли життя вічне; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, кернице всеї 
премудрости, що знаєш потреби наші, заки 
просимо, й незнання наше, ЯІ< просити: 
Благаємо тебе, зглянься над недомаган
нями нашими; і все те, чого ми, задля не
гідности нашої, не смієм, і задля сліпоти 
нашої, не можемо просити від тебе, по,'"{аіі 
нам ради угодника Сина твого Ісуса Христа 
Господа нашого. Амінь. 
ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, що обіцяв єси 

вислухати прохань тих, котрі просять тебе 
Іменем Сина твого: Благаємо тебе, при
клони милосердно ухо твоє до теперішніх 
молитов і благань наших, і даруй нам те, 
чого з вірою від тебе просимо, за твоєю 
волею, нам на потребу, а тобі на славу; 
у Христі Господі нашім. Амінь. 

Що неділі й кожного свята (як не від
бувається Причастія) можна відпра
вляти все те, що при.тачене до від
прави підчас Причастіl, аж до кінця_ 
загальноl Молитви ЗА ДОБРО ВСЕ] 
ХРИСТОВО! ЦЕРКВИ, ВОЮЮЧОЇ 
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ТУТ НА ЗЕМЛ І, та ще повторити 
один або більще повисших Молебнів, 
й закінчити Благословенням. 
Не може відбуватися Причастія, як 
не.wа відповідного числа людей, що 
бажають приступити до ПричастіІ 
зі Священиком, про це рішає сам свя
щеник. 

Як же в парохії нема більше як два
цятеро повних членів, що вільно їм 
приймати Причастію; тоді не .можна 
проводити Причастіl, як нема бодай 
троє (а найменьше двоє з них), що 
приступилиб зі Священиком до При
частіl. 
А в Престольних Церквах, і пptl Семи
наріях та }{олєtіях, де богато священи
ків і діяконів приходить, усі вти 
мають причащатися разом зі свяще 
ником бодай кожної неділі, хіба що 
хто з нuх має важну причину не при

чащатися. 

Щоб усунути всяку нагоду розколу, й 
пересуду, які хто-будь мав, або може 
мати що до Хліба й Вина, треба вжи
вати звичайного Хліба, що спожи
вається при їді; найліпшого й найчиті
шого Пшеничного Хліба, котрий без 
труду можна дістати. 
За Хліб і Вино для Причастії ста
рається сам Парох з Церковною стар
ишною на кошт Парохії. 
Як же лишається дещо неосвяченого 
Хліба й Вина, то Священик забирає 
це на свій спожиток: а як лишиться 
дещо із освячених дарів, цього не можна 
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забирати з церкви, а Священик та 
кого він закличе з Причасників, зараз 
після Благословення, споживають і 
випивають до решти. 
І затямте, що кожНІІй Парахіянин і 
Парохіянко мають причащатися що
найменше три рази щороку, з чого на 
Великдень раз. І кожний Парохіянии 
і Парахіянка мають правильно спо
магати зі свого добра церкву, в котрій 
проповідується Слово Бо:нсе, як тільки 
Бог йому чи їl помагає. 
І затямте, що кожиий Парохіяиин і 
Парахіянка мають причащатися що
найменше три рази щороку, з чого иа 
Великдень раз. І кожний Парохіянан 
і Парахіянка мають правильио спома
гати зі свого добра церкву, в котрій 
проповідується Слово Боже, як тільки 
Бог йому чи ll помагає. 
Після Богослуження, грошей зібраних 
на посудину, ужити треба тільки на 
богоугодні й добродійні ціли, на які 
Священик та Церковна Рада згодяться 
віддати. І{оли ж вони не згодяться, 
тоді Ординаріят призначує. 
Оце, по звичаю, при подаванню Господ
ньої Вечері, причасники мають прий
мати ll, приклонивши коліна (ця по
стаиова введена в добрій вірі, задля про
явлення в смирности й вдячности при
знания Христовим благодаттям, ви
пливаючим із цєї Тайни усім достойним 
Причасникам, і задля того, щоб у су
нути всяке легковаження й нелад, що 
ииакше скорше траплялисяб) одиак, 
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коли хтобудь через каліцтво, або не
розуміння; зі злоби або впертости, не 
сповнить цього: Отут заявляється, що 
це робиться, не на те, що Поклін від
давати освяченим дарам Хліба й Вина, 
котрі тілом споживаєм, ані на те, 
щоб покланятися якійсь тілесній Хри
стовій присутности, природного Шіла 
й Крови. Бо освячені річи Хліб і Вино 
остаються в своїх природній якости, 
й не вільно їм поклонятися; бо це 
булоб Ідолопоклонення, котре відки
дають усі правовірні христіяне; а при
родне Тіло і Кров Спаса нашого Ісуса 
Христа пробуває в Небі, а не тут; і 
це не годиться з правдою, щоб при
родне Христове тіло в тім самі.ч часі 
було в богатьох місцях, а не в одному. 
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СЛУЖБА 
прилюдного хрещення 

немовляток в церкві. 

Парох у громаді повинен часто при
гадувати людям, щоб приносили своІх 
діток до хрещення якнайрше після 
народження, не пізніше, як четвертої, 
а найдальше пятоl неділі, хіба, що 
мають важну й конечну причину на 
оправдання. 
Людям пригадувати треба також, що 
хрещення повинно відбуватися в не
ділю або яке свято, коли найбільше лю
дей сходиться до церкви: щоб зібрана 
громада могла заявити свою згоду 
прийняти новохрещених в члени Хри
стової Церкви; а також, щоби при 
хрещенню иемовлят кожиа присутна 

людина мала нагоду пригадати собі 
своє Визнания Віри перед Богом під
час свого Хрещення; для цього коиечие 
треба, щоби хрещення відбувалося в 
народній мові. Однак (як цього конеч
иість вимагає), дітей можна хрестити 
котрого-будь дня. 
І завважте, що до кожної дитини, що 
приноситься до хресту, треба мати 
троє кумів: до кожного хлопчика двох 
Хресттшх Батьків та одну Хрестну 
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Матір; а для кожної дівчинки, одного 
Хрестного Батька та дві Хрестні 
Матінки. Однак, коли трудно ді
стати кумів, доволі мати одного 
Хрестнго Батька й одну Хрестну 
Матінку. Батьки (родичі) можуть 
заступити кумів при хрещенню своїх 
дітей, як цього конче треба. 
Як бувають діти до хресту, батька 
(родичі) повинні наперед повідомити 
Священика. Він же назначує час, коли 
відбутись має хрещення. Дітей хре
ститься зараз після першого або тре
тього Молебня на Утрені ябо на Ве
чірні; або, коли Священикові вигідніше. 
Як уже готові кумове з дітьми, стають 
напереді, Священик приходить до хре
стільниці (наповненої водою) і, став
ши коло неї, промовляє. 

Чи вже хто охрестив цю витину, чи ні? 
Як відкажуть вони, Ні: тоді Свя
щеник зачинає словами. 

УЛЮБЛЕНІ, тим то, що всі люде почи
наються й родяться в гріху, а Спас наш 
Христос сказав, Ніхто не ввійде до царства 
Божого, доки не відродиться наново від 
води й Святого Духа; оце звертаюсь до вас 
з проханням, вдайтесь до Бога Отця, через 
Ісуса Христа, щоб він з превеликої ми
лости своєї дарував цій дитині усе те, чого 
вона з природи не може мати; щоб охре
стилась вона Водою і Святим Духом і 
прийнятою була та сталась живим членом 
Святої Церкви Христової. 

Тоді каже Священик. 
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Помолімся. 

І тут ціла громада припадає на коліна. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
з превеликої милости твоєї спас єси Ноя 
на кораблі від погибелі в воді; а також 
безпечно перевів єси дітей Ізраїльських 
через Червоне Море, представляючи цим 
святе Хрещення; і Хрещенням у любленого 
Сина твого Ісуса Христа в ріці йордані, 
освятив єси воду для предивного змивання 

гріху; Благаємо тебе, з безконечних ласок 
твоїх, зглянься милостиво на це дитя; вмий 
його й освяти його Святим; щоб воно, виз
волившись від гніву твого, змогло увійти 
в корабелr.. Христової Церкви; і утвердив
тись у вірі, радуючись в надії та закорі
нившись в любови, змогло переплисти филі 
цього бурливого світа й вкінці змогло при
плисти до пристані вічного життя, і там 
царствувати з тобою на віки вічні; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

ВСЕМОГУТНІЙ і невмирущий Боже, 
порятуш<у всім требуючим, помічнш<у всім, 
що прибігають під твій захист, Ти єси життя 
для нсіж віруючих і воскресення для мерт
вих: До тебе кличемо за це Немовлятко, 
щоб воно, прийнявши святе Хрещення, 
удостоїлось відпущення гріхів своїх через 
духовне відродження. Прийми його, Го
споди, ЯІ< обіцяв єси через улюбленого Сина 
твого, промовляючи, Просіть, то й дасться 
вам; шукайте, то й знайдете; стукайте, то 
й відчиниться вам; даруй усе щоб це не
мовлятко радувалось вічним благословен
ням небесної твоєї купелі, і змогло прийти 
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дu вічного царства твого, що його обіцяв 
єси у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Тоді люде встають, а Священик гово
рить, 

Послухаймо слів святої Євангелії, за
писаних у Святого Марка в десятій го"1ові 
від тринацятого вірша. 
ПРИНОСИЛИ до Христа дітей, щоб 

приторкнувся до них; ученики ж його бо
ронили тим, що їх приносили. Як же по
бачив це Ісус, прогнівився дуже, і сказав 
до них, Дайте діточкам приходити до мене, 
й не бороніть їм; таких бо царство Боже. 
Направду кажу вам, хто не прийме царства 
Божого як мала дитина, не ввійде в нього. 
І брав їх на рамена свої, і покладав руки 
свої на них, і благословив їх. 

Після прочитання Євангелії, Священик 
говорить оцю коротку промову на ос

нові слів з Євангеліl. 

УЛЮБЛЕНІ, чуєте з цеї Євангелії слова 
Спаса нашого Ісуса Христа, що він на
І<азував приносити дітей до нього; та як 
напоминав усіх людей, щоб н<fслідували 
ді точу невинність. Уявіть собі, як він 
очевидними рухами й поведенням свої,..,_ із 
ними заявив добру свою волю до них. Тим 
то не майте вагання, а чесно віруйте, що 
він так-саме ласкаво прийме оце немовля; 
що він пригорне його раменами милосердя 
свого; що наділить його благословенням 
вічного життя, і зробить його спільником 
царства вічного. Оце ми, ЯІ< упевнились 
про добру волю небесного нашого Отця 
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до цього немовлятка, що він проявив її 
через Сина свого Ісуса Христа; і не маючи 
ніякого сумніву, тільки те, що він ласкаво 
дозволив нам на це угодне діло любови, 
принести це немовлятко до святого Хре
щення; подякуй,\10 йому з вірою в по
божности, цими словами: 

дякування говорить ціла громада за 
проводом Священика. 

ВСЕМОГУТН ІЙ і віковічний Боже, 
Отче небесний, Віддаємо тобі смиренні 
дякування наші за те, що зволив єси по
клшtати нас до пізнання благодати твоєї 
й віри в тебе: Примножинам цього знання, 
й утверди нас у цій вірі назавжди. Даруй 
духа твого Святого цьому Немовлятку, щоб 
воно відродилось і сталось наслідником 
вічвого спасения; у Христі Ісусі Господі 
нашім, Котрий жиє й царствує з тобою і 
Святим Духом, Тепер і навіки. Амінь. 

Тоді Священик промовляє до }{умів 
цими слова.ми. 

ЛЮБІ мої, ви принесли сцю Дитину 
сюди до хресту, ви молилися, щоб Господь 
наш Ісус Христос ласкав був привяти її, 
визволити її від гріху її, освятити її Духом 
Святим, і дати їй царство небесне й вічне 
життя. Ви чули також, що Господь наш, 
Ісус Христос, обіцяв в Євангелії все дати, 
за що ви молились: цеї обітниці він як 
найпевніше додержить. Тим то після цеї 
обітниці, що маєм її від Христа, оце Не
мовля із своєї сторони має також, через вас, 
як своїх вихованців, до часу (заки воно 
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само доросте літами й само зможе переб. 
рати на себе відповідальність), приобіцяти, 
що воно відрікається диявола і всіх діл 
його, і завжди віруватиме в Святе Слово 
Боже, й слухняно держати ме запавіди 
його. 

ТИМ оце допитуюсь. 

ЧИ, в імени цеї Дитини, відрікаєшся 
диявола і всіх діл його, марнощів і слави 
світа цього, зі всіма його приманчивющ 
хотіннями, й ті.1есними похотями, так, що 
не підеш за ними й не даш себе Керувати 
ними? 
ВІДПОВІДЬ. Відрікаюся усього цього. 

СВЯЩЕНИК. 

ЧИ віруєш в Бога Отця Всемогутнього, 
Творця неба й землі? І в Ісуса Христа 
однорідного Сина його Господа нашого? 
І що він почався від Святого Духа, на
родився від Діви Марії; що він страждав 
за Понтія Пилата, був розпнятий, умер, і 
був похований; що він зійшов до пекла, та 
й восІ<рес третього дня; що він вознісся на 
небо, й сидить праворуч в Бога Отця Все
могутнього; і звідти прийде знов при кінці 
світа, судити живих і мертвих? І чи віруєш 
в Святого Духа; Святу Соборну Церкву; 
Обєднання Святих; Відпущення гріхів; 
Воскресення тіла; І вічне життя по смерти? 
ВІДПОВІДЬ. В усе це кріпко вірую. 

СВЯЩЕНИК. 

ЧИ маєш волю охреститися в цій вірі? 
ВІДПОВІДЬ. Це бажання моє. 

298 



Служба прилюдного хрещення 

СВЯЩЕНИК. 

ЧИ будеш в слухняности шанувати святу 
волю Божу й заповіди його, й жити згідно 
з ними усе життя твоє? 
ВІДПОВІДЬ. Буду, Бог мені до пп

мочі. 
Тоді Священик говорить. 

Все милостивий БОЖЕ, дай, щоб давний 
Адам у цій дитині так похований був, щоб 
нова людина воскресла в ній. Амінь. 
ДАЙ, щоб усі тілесні похоти зав,\Іерли 

в ній, а все, що від Духа, змогло жити й 
виростати в ній. Амінь. 
ДАЙ, щоб мало вона силу й міщ, для 

перемоги й ликування над дияволам, 
світом і тілом. Амінь. 
Дай, щоби всякий, хто за нашою владою 

й служенням присвячується тобі, напов
нився небесними чеснотами, й прийняти 
вічну нагороду з милости твоєї, преблагий, 
Господи Боже, що жиєм і всім володієш 
на, віки вічні. Амінь. 
ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 

улюблений Син твій Ісус Христос за відпу
щення гріхів наших пролляв кров і воду із 
пречистого ребра свого; і заповідь дав уче
никам своїм, ійти й навчати всі народи, 
і хрестити їх во Імя Отця, і Сина, і Святого 
Духа: Вислухай, благаємо тебе, молення 
Громади твоєї; освяти цю воду на пре
дивне обжиття гріху; і дай, щоб ця дитина, 
що в ній охрещеною буде, доступила повної 
благодати твоєї, й навіки осталась в числі 
вірних і вибраних дітей твоїх; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 
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Тоді Священшс бере на руки дитину 
й каже до Хрестних Батьків (Роди: 
чі в). 

Дайте Імя цій Дитині. 

Тоді, найменувивши дитину за ними 
(як упевнять його, що дитина видер
жить) занурює її в воду, зручно й обе
режно, промовляючи. 

Н. ХРЕЩУ тебе во Імя Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 

А як вони скажуть, що дитина ела
банька, доволі буде облити її водою, 
промовляючи повисші слова, 

Н. ХРЕЩУ тебе во Імя Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 

Тоді Священик говорить. 

ПРИЙМАЄМО це диття в Громаду Хри
стової Отари, й назвачуємо його знаком 
Хреста, на спогад цього, що воно ніколи 
не стидатимсться визнавати віру в Хри
ста розпнятого, й відважно воюватиме під 
його прапором проти гріха, світа й дия
вола, та лишиться вірний воїном і слу
гою Христовим, аж до 
кінця ЖИТТЯ СВОГО ТущСвящtнuхробuтьmак 
Амінь. хреста ?іа teoл·t дит.чти. 

Тоді промовляє Священик, 

ВВИДУ цього, у.1юблені й дорогі браття, 
що це дитя відродилось у Хрещенню, і при
лучилось до тіла Церкви Христової, но
дякуймо щиро Всемогутному Богу за ці 
добродійства, й одноголосІю заш.1ім мо-
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литви до нього, щоб дав цій дитині про
вести решту життя її так, як оце зачало 
воно. 

Тоді, всі приклонивши коліна, про
мовляють, 

ОТЧЕ, наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється воля твоя, на землі, як і на 
небі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні; 
І даруй нам провини наші, як і ми даруємо 
тим, що провиняться проти нас; І не вводи 
нас у спокусу, А визволь нас від лукавого. 
Бо твоє єсть царство, і сила, і слава, На віки 
вічні. Амінь. 

Тоді говорить Священик, 

В ІД ДАЄ МО тобі сердечні дякування, 
всемилостивий Отче, що nподобалось тобі 
відродити це Немовля Духом твоїм Святим, 
і прийняти його за своє Дитя, та втілити 
його в Церкву твою святу. Іще молимо тебе 
смиренно, даруй, щоб воно умерше для 
гріху, а живе для праведности, й поховане 
з Христом у смерть його, змогло розпняти 
давну людину, і вцілости скинути гріховне 
тіло; і, як що воно сталося СПІЛЬНИКОМ 
смерти Сина твого; так нехай вкінці, з 
усею Церквою твоєю, станеться наслідником 
віковічного царства твого; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 

Тоді всі люде стоять, а Священик дає 
таку науку Хрестним Батькам. 

ЯК що вже це Дитя приобіцяло через 
вас, своїх виховавців, відректися диявола 

ЗОІ 



Служба прилюдного хрещення 

й усіх діл його, вірувати в Бога й служити 
йому: Ви маєте тямити, що це ваше зав. 
дання і повинністью й допильнувати, щоб 
це НЕМОВЛЯ знало, як тільки зможе 
розуміти, про це врочисте приречення, й 
Визнання, І<Отрі воно тут через вас нині 
зложило. Та щоб воно знало все це як 
найліпше, треба, щоб ви його заставили 
слухати проповідей і всього того, що Хри
стіянин повинен знати. Головно ж, ви маєте 
подбати, щоб воно навчилося Вірую, Мо
литву Господню та Десять Заповідей 
Божих, і всього того, що треба знати й 
вірувати для добра душі його. І, щоб це 
Дитя змогло виростати в чеснотах, і жити 
побожним життям у Христі; завжди памя
тайте, що Хрещення представляє нам Виз
нання наше; а це значить, і йти за прикла
дом Спаса нашого Ісуса Христа й подібним 
бути до нього; щоб як він умер і воскрес 
для нас, так повинні й ми, що охрестились, 
умерти для гріху і знов Воскреснути для 
праведности, безперестанку мертвлюючи 
всі наші лукаві та погані хотіння, і щодня 
пробувати у всякій чесноті та побожности 
життя. 

Тоді має він в додаток сказати, 

Ви маєте допильнувати, щоб це Дитя при
вести до Єпископа для утвердження в вірі, 
скоро тільІ<И навчиться воно Вірую, Отче 
наш та Десять Заповідей Божих, і навчить
ся іще Церковного Катехизму для цього 
призначеного. 

Тут додає слова, 
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БЛАГОДАТЬ Господа наuюго Ісуса 
Христа, і любов Божа й Отця й причастн 
Святого Духа, нехай буде зі всі~Іа нашн 
наз<шітди. Амінь. 

Слово Бо:ще запевнює нас, що охрещmі 
й померші діти, заки ще поповІшлu 
який гріх, без сумніву спасенні. 
Щоб недапустити ніякого непороJу
міння, що до знаку хреста при хре
щенюо; пояснення до цього знайдете, 
і оправдані причuни для задержантz 
цього звичаю в зо. !{аноні, прогадо
шенім МДСУ. року. 
!{оли Хрещення відбувається на Ут
рені або На Вечірні, тоді можна опу
стити всі молитви після третього 
Молебня, окрім .молитвu Святого Йо
ана Золотоустого, та Благодать Гос
пода нашого і т. д. 
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приватного хрещення дітей 

прилюдне прийн.ятт.я таких, 

що приватно охрестились. 

Парох кожної Громади мас перестері
гати людей, щоб не домагались хре
стити дітей своїх у приватних домах, 
хіба хто мав би до цього ду:нсе важну 
причину або конечність. А як уже по
треба змусить до цього, тоді Служба 
Хрещення може відбутися в домі після 
цеї форми. 
Перше нехай Парох (або, як нема його, 
инший законний священик, котрого 
можно дістати) з тими, що приявні, 
призове Господа й змовить Молитву 
Господню і стільки ж Молебнів, при
значених в Службі Прилюдного Хрещен
ня, на кільки час й обставини позволя
ють. А тоді, скоро тільки хто із при
явних найменує дитя, Священик зливає 
дитя Водою, й промовляє ці слова; 

Н. ХРЕЩУ тебе во Імя Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 

Тоді всі приклонюють коліна, а Свя
щеник віддає дяку Богові, й говорить, 

ВІДДАЄМО тобі щирі дякування, Отче 
вселаскавий, що вподобав єси відродити це 
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Немовля Духом твоїм Святим, і приііннв 
його за своє і втілив його у Церкву твою 
святу. І молимо тебе смиренно, даруй, щоб, 
його за своє і втілив його у Церкву тво~• 
святу. І молимо тебе смиренно, даруй, щuб, 
як воно тепер сталося спільником смерти 
Сина ТВОГО, було ВОНО Й СПі;ІhНИКОМ НОСІ<рС
сеННЯ його; і дай, щоб воно зі всі.\Іа святими 
прийшло до вічного царства твого; у то,,Іу 
ж Синові твойому Ісусі Христі Господі на
шім. Амінь. 
БЛАГОДАТЬ Господа нашого Ісуса 

Христа, і любов Бога й Отця, й причастя 
Святого Духа нехай буде зі всіма нами на
завжди. Амінь. 

І нехай ніхто не сумнівається, бо так 
охрещене дитя, с законно й достаточно 
охрещене, і не мо:нсна його другий раз 
хрестити. Однак після цього, коли так 
охрещене дитя жиє, треба його при
нести до церкви в часі, призначенім для 
Прилюдного Хрещення, на те, щоб 
Парох тої Громади, що сам охрестив 
його, упевнив Громаду про правдиву 
форму Хрещення через нього самого в 
приватній хаті. До цього він так про
мовляє, 

ОЦЕ заявляю, що по повному й припи
саному Церковному Правилу, того часу й 
на тому місці, перед певними свідками, Я 
охрестив це дитя. 

Тоді слідує Євангелія низше подана. 
Священик перше говорить, Послухаєм 
Євангеліl із слів записаних від Святого 
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Марка в десятій голові, починаючи від 
тринацятого вірша. 
А як дитина охрещена посторонІІім за
коІmим Священико,ІІ, тоді Парох тої 
Громади, в котрій народилось або 
охрестr1лось дитя, має вивідатись і пере
конатись, чи те дитя охрещене no за
кону, •ш ІІі. Як :же ті, що принесли дитя 
до церІ(ви, відповідять, що те дитя в.ще 
охрещене, тоді Священик, випитуючи їх 
дальше, проАtовляє, 

ХТО охрестив цю Дитину? 
Хто був при тім, як хрестилась ця Дитн

на? 
Бо могла зайти важна помилка через 

страх або посніх нри хрещенню й .~ІОГс1а 
пропуститись ЯІ<а ноконечна річ д-1Я І\ЄЇ 
Тайни, як це трапляється в наглих разах; 
тим то йще домагаюся від вас, 
Чи охрещена ця Дитина Водою? 
Якими словами охрещена ця Дитина? 

І, як Священик упевниться з відповідей 
на ці питання, що принесена до церкви 
дитина певне охрещена; тоді не хре
стить її наново, а приймає їl, я" одно 
з отари вірного Христіянського народа, 
про.мовляючи, 

ЗАЯВЛЯЮ перед вами, що в цім разі 
зроблено все, як належиться й ЯІ< устано
влено; ця Дитина вже охрещена; й хоч 
народиласr, вона в грісі та в гніві Божо.\Іу, 
тепер через Відродження ії в Хрещенню 
приймається її до числа дітей Божих і на
слідників вічного життя: Бо Господь наш 
Ісус Христос не відвертає своєї благодати 
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від таких немовлят, а з великою любовю 
кличе їх до себе, про що довідуємось, на 
превелику радість і вдоволення наше, із 
цих слів Євангелії: 

Св. Марка ro, rз. 

ПРИНОСИЛИ до Христа ;lітей, щоб до
туливсь до них; ученики ж його забороняли 
тим, що їх приносили. Як же побачив це 
Ісус, прогнівився дуже, й промовив до них, 
Дайте діточt<ам приходити до мене, і не 
бороніть їм, тюшх бо нарство Боже. На
правду кажу вам, Хто не прийме царства 
Божого, як мала дитина, не ввійде в нього. 
І брав іх на рамена СІJОЇ, й покладав руки 
свої на них, і благослоnив їх. 

Після прочитання Євангелії, Свящmик 
говорить цю коротку науку, на оСІшві 
слів Євангелії. 

У Л ІОВЛЕН І, чуєте із цеї Євангелії слова 
Спаса нашого Ісуса Христа, що він наказу
вав приносити дітей до нього; та як на
поминав усіх людей, щоб наслідувалІ діто
чу невинність. Уявіть собі, як він очевид
ними рухами й поведенням сnоїм із нюІИ 
заявив добру свою nолю до них. Тим то не 
майте вагання, а чесно віруйте, що він таt<
саме ласкаво прийме оце немовля; що uін 
пригорне його раменами милосердя свого; 
що наділить його благословенню\ вічного 
життя, й зробить його спільнико,." царства 
вічного. Оце ми, упевнившись про добру 
волю небесного нашого Отця до цього Не
мовлятка, що він проявив її через Сина 
свого Ісуса Христа; й не маючи ніякого сум-
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ніву, тільки те, що він ласкаво дозволив 
нам на це угодне діло любови, принести це 
немовлятко до святого Хрещення; подя
куймо йому з вірою в побожности, словами 
Молитви, котрої навчив нас сам Господь: 
ОТЧЕ наш, що єси на небі; Нехай свя

титься Імя твоє, Нехай прийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя, на землі, як 
і на небі. Хліб наш насушний дай нам 
сьогодні; І даруй нам провини наші, Як ми 
даруємо ти.м, що провиняються проти нас; 

і не впроваджуй нас у спокусу, А визволь 
нас від лукавого. Бо твоє єсть царство, і 
сила, і слава, На віки вічні. Амінь. 
ВСЕМОГУТН ІЙ і віковічний Боже, 

Отче небесний, Віддаємо тобі СІ<ромні дяку
вання наші за те, що зволив єси покликати 
нас до пізнання благодати твоєї й віри в 
тебе: Примножинам цього знання, й утвер
ди нас у цій вірі назавжди. Даруй Духа 
твого Святого цьому немовлятку, щоб воно 
відродилось і стало насліднш<ом вічного 
спасення; у Христі Ісусі Господі нашім, 
Котрий жиє й царствує з тобою, і Святим 
Духо~t, тепер і навіки. Амінь. 

Тоді Священик :нсадає Імени Дитини; 
й учувши його від Хрестних Батьків 
(Родичів), говорить, 

ЧИ, в імени цеї Дитини, відрікаєшся дия
вола й усіх діл його, марнощів і слави 
світацього, зі всіма його приманчивими 
бажаннями й тілесними похотями, так, що 
не підеш за ними й не даш себе керувати 
ними? 
ВІДПОВІДЬ. ВідріІ<аюся усього цього. 
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СВЯЩЕНИК. 

ЧИ віруєш в Бога Отця Все.\Іогутнього, 
Творця неба й зем"1і? І в Ісуса Христа од
норідного Сина його Господа нашого? І що 
він почався від Святого Духа, народився 
від Діви Марії; що він страждав за Понтія 
Пилата, був розпнятий, умер, і був похо
ваний; що він зійшов до пекла, та й воскрес 
третього дня; що він вознісся не небо, й 
сидить праворуч у Бога Отця Все.\Іогут
нього; і звідти прийде знов при І<іІщі світа, 
судити живих і мертвих? І чи віруєш у 
Святого Духа; Святу Соборну Церкву; 
Обєднання Святих; Відпущення гріхів; 
Воскресення тіла; і вічне життя но о1ертн? 
ВІДПОВІДЬ. В усе це кріпко вірую. 

СВЯЩЕНИК. 

ЧИ будеш в слухняности шанувати святу 
волю Божу й заповіди його, та жити згідно 
з ни:rtи усе життя твоє? 
ВІДПОВІДЬ. Буду, Бог мені до ІІО.\\Очі. 

Тоді Священик говорить, 

ПРИЙМАЄМО це дитя в гро.\Іаду 
Христової отари, й назначуємо його знаІ<ОМ 
Хреста, на спогад цього, що воно ніколи не 
истидатимецся визнавати віру в Христа 
розпнятого, й відважно воловатн.\Іе .\Іетьса 
під його прапором проти гріха, світа іі дия
вола, та лишиться казавжди вірним воїна,\І 
і слугою Христовим 
аж ДО кінця ЖИТТЯ Тущ Свящтик рФипи,зна>; 
свого. Амінь. xp.cma на чол• Еfиrпяти. 

Тоді Священик говорить, 
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ВВИДУ цього, у.1юблені й дорогі брат
тя, що це Дитя відродилось у Хрещенню, і 
nрилучилось до тіла Церкви Христової 
ладякуймо щиро Всемогутньому Богу за ці 
добродійства, й одноголосІю зашлімо мо
литви до нього, щоб дав цій Дитині про
вести решту життя її так, як оце зачало 
воно. 

Тоді всі приклонюють коліна, а Свя
щеник говорить, 

ВІДДАЄМО тобі сердечні дякування, 
всемилостивий Отче, що nnодобалось тобі 
відродити це Немовлятко Духом твоїм 
Святим, і прийняти його за своє Дитя, та 
втілити його в ЦерІ<ву твою святу. Іще 
молимо тебе смиренно, даруй, щоб воно, 
умерше для гріху, а живе для nравед
ности, й nоховане Христом у смерть його, 
змогло розпняти давну людину, і вцілости 
скинути гріховне тіло; і, як що воно сталося 
СПІЛЬНИКОМ смерти Сина твого; так 
нехай вкінці, з усею Церквою твоєю, ста
неться наслідником віковічного царства 
твого; у Христі Ісусі Госnоді нашім. Амінь. 

Тоді всі люде встають, а Священик так 
промовляє до Хрестних Батьків (Ро
дичів), 

ЯК що вже це Дитя приобіцяло через 
вас, своіх вихованців, відректися диявола 
й усіх діл його, вірувати в Бога й служити 
йому: Ви маєте тямити, що це ваше завдаи
на й nовинність допильнувати, щоб це НЕ
МОВЛЯ знало, як тільки зможе розуміти, 
про це врочисте nриречення й Визнання, 
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котрі воно тут через вас нині зложило. Та 
щоб воно знало uc~ це ЯІ< найліпше, трсGа, 
щоб ви його заставили слухати нропопі:(сіі 
і ВСЬОГО ТОГО, ЩО ХрИСТіЯНИН ПОВИІІСІІ ЗІІаТІІ. 
Го.1ОІШО ж, ви маєте подбати, щоG воно нав
чилося Вірую, Молитву Господню та Де
сять Заповідей Божих, і всього того, що 
треба знати й вірувати для добра душі його. 
І, щоб це дитя змог.1о виростати в чеснотах, 
і жити побожним життям у Христі; завжди 
памятайте, що Хрещення представляє на.,І 
визнання наше; а це значить і йти за нри
кладо.\1 Спаса нашого Ісуса Христа й подіб
ним бути до нього; що як він умер і воскрес 
для нас, таІ< повинні й ми, що охрестились, 
умерти для гріху і знов воскреснути ;J.ЛЯ 
праведности, безперестаю<у умертв.1юючи 
всі наші лукаві та погані хотіння, і щодня 
пробувати у ВСЯІ<ій чесноті та поGожности 
життя. 

Ви маєте допильнувати, щоб це Дитя при
вести до Єпископа для утвердження в вірі, 
скоро тільІ<И навчиться воно Вірую, Отче 
наш, та Десять Заповідей Божих, і нав
читься іще Церковного І{атехизму для 
цього призначеного. 

Як же ті, що принесли Дитину до 
церкви, дають непевні відповіди на 
питання Священика, і з них не АtоJІсна 
впевнитись, що Дитина охрещена Во
дою Во Імя Отця, і Сина, і Святого 
Духа, (що є докощчне потрійне Оля 
охрещення), тоді нехай Священик охре
стпить її по правилам приписаним для 
Прилюдного Хрещення Нелtовлят, 
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окрім, що підчас занурення Дитини 8 
Хрестільниці, він має вимовити оці 
слова. 

ЯК ти іще не охрещений (а), Н. Хрещу 
тебе во Імя Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Амінь. 

Як не можна дістати законного Свя
щеника, а дитина небезпечно хора, не
хай хтобудь із присутніх вuлuє воду 
на неї й промовить: 

Н. Хрещу тебе во Імя Отця, і Сина, і Свя
того Духа. Амінь. 
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СЛУЖБА 

хрещенн~ старших у JІітах 

людей, що можуть відповідати 

самі за себе. 

Як є до хресту старші віком люде, про 
це повідомляється наперед Єтшскопа, 
або, кого він може призначити для цеї 
служби, щонайменше тиждень перед 
Хрещенням; щоб був час переконатися, 
чи люде, що баЗІсають охреститися, 
обзнакомлені достаточно з основами 
Христіянеької Віри; та щоб Аtали час 
на приготовання в молитвах і пості 
для прийняття цеї Тайни. 
А як вони вже приготовляться як слід, 
тоді Хрестні Батьки й Матері при
водять їх до Хрестільниці в часі при
значенім для Прилюдного Хрещення. 
Коли стануть на свойому місці, тоді 
Священик питає, чи хто із тих, що ба
жають охреститися, не був у:же охре
щений. Як відподять, що, Ні; тоді 
Священик так промовляє, 

УЛЮБЛЕНІ, як що всі люде ІЮ•шна
ються й родяться в грісі (а те, що народи
лось від тіла, є тілом), і ті, що в тілі не ~!о
жуть вrодити Богові, а жиютJ, в грісі, по
ІЮВняючи богато дійсних проступків; і що 
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Спас наш Христос сказав, Ніхто не може 
ввійти до царства Божого, доки не на
родиться наново від Води і Духа; прошу 
вас, вдайтесь до Бога Отця, через Госпо;щ 
нашого Ісуса Христа, щоб він з пребагатої 
доброти своєї дарував цим людяІ>t те, чого 
вони по природі своїй не можуть мати; щоб 
охрестились вони Водою і Святим Духом, і 
прилучилис1, до Святої Церкви Христової, 
та стались :нсиви,ии її членами. 

Після цього Священик ІШЗІсе, 

Помолімся. 

(А ціла Громада припадає на коліна.) 

ВСЕМОГУТНІЙ і безсмертний Божt, 
що з превеликої милости твоєї спас єси Ноя 
на кораблі від погибелі в воді; а такаж без
печно перевів єси дітей Ізраїльських через 
Червоне Море, представляючи цим святе 
Хрещення; і Хрещенням улюбленого Сина 
твого Ісуса Христа в ріці йордані, освятив 
єси воду для предивно го з.,швання гріху: 
Благаємо тебе, з безконечних ласок твоїх, 
ЗГЛЯНЬСЯ МИЛОСТИВО На ЦиХ слуг ТВОЇХ; 
вмий їх і освяти іх Духом Святим; щоб вони, 
визволившись від гніву твого, змогли 
увійти в І<орабель Христової Церкви; І, 
утвердившись у вірі, радуючись в надії та 
закорінившись у любови, змогли перепли
сти филі цього бурливого світа і ВІ<інці 
змогли приплисти до пристані вічного жит
тя, і там царствувати з тобою на віки вічні; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 
ВСЕМОГУТНІЙ і неnмируший Боже, 

порятунку всім требуючим, помічнику всім, 
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що прибігають під твій захист, Ти єси життя 
для всіх віруючих і воскресення для мерт
вих: До тебе кличемо за цими Особами, щоб 
вони, прийнявши святе Хрещення, удостої
лись відпущення гріхіІJ своїх через духовне 
відродження. Прийми їх, Господи, як 
обіцяв єси через улюбленого Сина твого 
промовляючи, Просіть, то й дасться нам; 
шукайте, то й знайдете; стукайте, то й від
чиниться вам: Даруй же й нам тепер, щоб і 
ми, котрі просимо тебе, знайшли те, чого 
шукаємо; відкрий двері нам, що стукаєм о; 
нехай ці люде радуються вічним благосло
венням небесної твоєї купелі, щоб з.\1огли 
вони прийти до царства небесного, що обіц
цяв єси через Христа Господа нашого. 
Амінь. 

Тоді люде встають, а Священик про
мовляє, 

Послухаймо слін ЄІJангелії, записаних у 
Святого йоана, в третій Голові, зачинаючи 
від перн10го вірша. 
Б У В ЖЕ чоловік з Фарисеїв, Никодим 

іМЯ йому, І<НЯЗЬ ЖИДіВСЬІ<ИЙ: цей ПрИЙШОВ 
до Ісуса в ночі, й каже йому, Учителю, зна
ємо, що від Бога прийшов єси учителем: 
ніхто бо таких ознак не може робити, як ти 
робиш, І<Оли не буде Бог з ним. Озвавшись 
Ісус, каже йому, Напранду, направду кажу 
тобі, коли хто не народиться звиш, не може 
видіти царства Божого. Каже до нього Ни
кодим, Як же може чолонік народитися, 
старим бувши? Хіба може в утробу матері 
своєї знов увійти й родитись? Ознавсь 
Ісус, Направду, направду кажу тобі, Колі 
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хто не народиться від води й Духа, не може 
ввійти в царство Боже. Роджене від тіла 
це тіло, а роджене від Духа, це дух. Не ди: 
вуйся, що кажу тобі, Мусите ви народитись 
звиш. Вітер де хоче, дує, і голос його чуєш, 
та не знаєш, звідкіля вихор.ить і куди йде; 
так усякий народжений вщ Духа. 

Після цього говорить оцю науку, 

УЛЮБЛЕНІ, ви чули з цеї Євангелії 
ясні слова Спаса нашого Христа, що доки 
людина не народиться від води й Духа, не 
може ввійти до царства Божого. З цього ви 
зрозумієте превелику конечність цеї Тайни, 
як можна її прийяти. Таксаме зараз перед 
Вознесенням на небо (як це читаємо в 
останній Голові Євангелії Святого Марка), 
він приказав ученикам своїм, промовляючи, 
\йдіть по всьому світу, й проповідуйте Єван
гелію всякому твориву. Хто вірує й охре
ститься, спасеться; а той, хто не вірує, осу
диться. Це показує нам, яке велике добро 
набуваємо через Хрещення. Тим то й Свя
тий Петро, коли перший раз проповідував 
Євангелію, почув від людей, що казали 
йому й другим Апостолам, Мужі й браття, 
що нам робити? Він же у відповідь сказав 
їм, Покайтесь, і нехай кожне з вас охре
ститься на відпущення гріхів, і дістанете 
дар Святого Духа. Бо обітниця для вас і 
для дітей ваших, і для всіх далеких, що сам 
Господь наш покликав їх. І многими инши
ми словами наломинав він їх, кажучи, Спа
сайте себе від цього роду лукавого. Той же 
сам Апостол свідкує на иншім місці: Бо 
хрещенням тепер спасаємося (не через від-
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кинення нечистоти тілесної, а через стрс.\t
ління доброї совісти до Бога), через восІ<ре
сення Ісуса Христа. Тим же не вагайтесь, а 
чесно віруйте, що він прихильно прийме 
цих отут людей, що справді каються і при
ходять до нього з вірою; щовіннаділить їх 
відпущенням гріхів їх, і сповнип, їх Духом 
Святим, що він обдарує їх благословенням 
вічного життя, і сотворить їх спільниками 
вічного царства. 
Як оце ми ТЗІ< упевнились про добру волю 

Отця нашого небесного до цих людей, котру 
обявив через Сина свого Ісуса Христа; за
шлімо йому щирі й сердешні дякування 
цими словами: 

дякування говорить ціла Громада за 
Священиком. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віІ<овічний Боже, 
Отче небесний, Віддаємо тобі смиренні 
дякування, що зволив єси покликати нас до 

пізнання благодати и твоєї й віри в тебе: 
Примножи нам цього знання й утверди нас 
у тій вірі назавжди. Даруй цим людям 
Святого твого Духа, Щоб вони народились 
звише, І сотвори їх наслідинками спасения 
вічного; У Христі Ісусі Господі нашім, Що 
жиє й царствує з тобою і Святим Духом, 
Тепер і навіки. Амінь. 

Тоді Священик промовляє до тих людей, 
що приступають до Хрещення, ось так, 

ДОРОГІ Й УЛЮБЛЕНІ, І{Отрі бажаєтс 
нрийняти тайну святого Хрещення, ви чули, 
як Громада молилась до Бога, щоб Господь 
Ісус Христос вподобав прийняти вас і бла-
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гословити вас, визволити вас від гріхів ва. 
ших, дарувати вам царство небесне й вічне 
життя. Ви чули також, що Господь наш 
Ісус Христос, Слово,'\\ своїм обіцяє обдару~ 
вати вас усім тим, за що ми молилися; цеї 
обітниці він зі своєї сторони напевне додер. 
жить. Тим то, після цеї обітниці, даної 
Христом, ви 3 вашої сторони, мусите також 
вірно приобіцяти перед цюш вашими свід
ками, й цілою Громадою, що ви відречетесь 
диявола і всіх діл його, і завжди, віруючи в 
Слово Боже, сповнятимете запавіди його. 

Тоді Священик домагається від них 
відповіди на оці питання, допитуючись 
від ко:исного 3 них окремо, 

ЧИ відрікаєшся диявола і всіх діл його, 
марнощів і слави світа цього, зі всіма його 
приманчиви.'\Іи бажаннями й тілесними по
хотями, так, що не підеш за ними й не даш 
себе керувати ними? 
ВІДПОВІДЬ. Відрікаюся усього цього. 

ПИТАННЯ. 

ЧИ віруєш в Бога Отця Всемогутнього, 
Творця неба і землі? І в Ісуса Христа, од
норідІюго Сина його Господа нашого? І що 
він почався від Святого Духа, народився 
від Діви Марії; що він страждав за Понтія 
Пилата, був розпнятий, умер і був похова
ний; що він зійшов до пекла, а третього дня 
знов воскрес; що він вознісся на небо й сів 
праворуч у Бога Отця Всемогучого; і звідти 
знов прийде при кінці світа, судити живих і 
мертвих? 
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І •ш віруєш в Святого Духа; Святу Собоr
ну Церкву; Обєднання Святих; Віднущення 
гріхів; ВоСІ<ресення ті,1а; і вічне життя по 
смерти? 
ВІДПОВІДЬ. В усе це я твердо вірую. 

ПИТАННЯ. 

ЧИ маєш волю охрестишся в цій вірї<' 
ВІДПОВІДЬ. Це бажання моє. 

ПИТАННЯ. 

А чи будеш в с.1ухнянuсти шанувати 
святу во.1ю Божу й запавіди його, й жнтп 
згідно з нИ.\ІИ всі дні життя твого? 
ВІДПОВІДЬ. Буду змагатися так по

ступати, Бог поможе мені. 

Тоді Священик говорить, 

ВСЕМИЛОСТИВИЙ Боже, дай щоб 
давний Адам у цих людях так нохований 
був, щоб нова людина воскрсс:1а в І<nЖІІО~ІУ 
з нuх. Амінь. 

Дай, щоб усі тілесні похоти завмерли в 
них, а все, що від Духа, змогло ЖИТІІ й вн
ростати в них. Амінь. 

Дай, щоб вони мали си:1у й міць для 
перемоги, й лш<ування над лияволо.\1, сні
том і тілом. Амінь. 

Дай, щоб вонu, яко присвячсні тобі на
шою владою й служенням, з,\югли нагов

нитися небесними чеснотами й приііняти 
вічну нагороду з милости твоєї, преблагнй, 
Господи Боже, що жиєш і всім вогодієш, на 
віки вічні. Амінь. 
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ВСЕМОГУТН ІЙ віковічний Боже, щu 
улюблений Син твій Ісус Христос за від
пущення гріхів наших пролляв кров і воду 
із пресвятого ребра свого, і заповідь дав 
ученикам своїм, ійти й навчати всі народи, і 
хрестити їх во Імя Отця, і Сина, і Святого 
Духа: Вислухайи, благаємо тебе, молепня 
цеї Громади; освяти цю воду на предивне 
обмиття гріху; й дай цим людям, щоб вони 
при хрещенню, доступили повної благо
дати твоєї й навікй остались в числі вірних 
і вибраних дітей твоїх; у Христі Ісусі Гос
поді нашім. Амінь. 

Тоді Священик бере за праву руку кож
ну людину, що бажає охреститись, зо
сібна, і привівши її на вигідне місце коло 
Хрестільниці, питає Хрестних Бать
ків і Матінок, яке імя дають при Хре
щенню тій людині; опісля ж, або за
нурює її в воду, або зливає на неї воду, 
промовляючи, 

Н. Хрещу тебе во Імя Отця, і Сина, і Свя
тuго Духа. Амінь. 

Тоді Священик каже, 

ПРИЙМАЄМО цю людину в Громаду 
Христової Отари; а я назначую її знаком 
Хреста, на спогад, що він (вона) ніколи не 
соромитиметься визнавати віру в Христа 
розпнятого, й під його прапором воюватиме 
відважно проти гріха, світа й диявола, та 
лишитьсяназавжди вір-
ним ВОЇНОМ і СЛУГОЮ ТутСвящєни"1Jобиmьзна!О 

Христовим аж до кінця ~.';."::;11\:t""':':~' uовоохрє· 
життя свого. Амінь. 

Тоді Священик каже, 
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ВВИДУ цього, у.1юблні й дорогі братпr, 
що ці люде відродились і ввійш.1и в ті:ю 
Церкви Христової, подякуймо щиро Все
могутньому Богові за ці добродійства, іі 
совокупно помолімся за них, щоб вонu 
змогли прожити решту життя свого таІ<, як 

ОІ\С зачали вони. 

Тоді всі приклонюють коліна, іі гово
рять, 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нсхаіі свя
тип,ся Імя твоє, Нехай прийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя, на З~\І;rі, як 
і на небі. Хліб наш насушний дай нам СІ,о
гпдні; І даруй нам вровини наші, Як і ~ш 
даруємо тим, що провиняються проти нас; 

І не пнроваджуй нас у спm<усу, А визволІ, 
нас від лукавого. Бо твоє єсть І\арство, і 
сила, і слава, На віки вічні. А,иінь. 
В ІД ДАЄМО тобі скро."ші ;\якувашrя, 

Отче небесний, що ізволив єси rюклика гн 
нас до пізнання твоєї благо;щти іі віри в 
тебе; примножинам цьогп знання й утпер,щ 
нас у цій вірі назавжJ\И. Даруй ІfІІА<t .иодя.м 
Святого твого Духа; щоб, пі;1родипшисr, 
тепер, і стапшисr, НАСЛ/ДНИКАМИ віч
ного спасеrшя, у Христі Ісусі Госпо;1і на
ІІrім, змогли вони й надалі пробупати в тебе 
на службі, й осягнути обітниці твої; у тому 
ж Господі Ісусі Христі, що жиє й царствує 
з тобою в одноті ;{ ти.'>~ же Святим Духn\1, 
піковічно. Амінь. 

Тоді усі встають, а СвяІІfеtШК зверта
єтьс.ч 3 про,иовою перше до Хрестних 
Батьків і Матінок, 
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ЯІі що uше ці люде у вашій nриявности 
приобіцяли відректися диявола и усіх діл 
його, вірувати в Бога й служити йому: Ви 
затямте собі, що це ваше завдання іі повин
ність є переконати їх, про вро•шстіп, обіту
пання Н визнання, І<Отрі вони теnер зложили 
перед нею громадою, особливе ж nеред 
nа,ш, свої.\ІИ вибраними свідками. Старайте 
ж ся з усією nи.rн.ніспо постійно навчати їх 
Святого Слона Бож<Іго; щоб вошІ зростали 
н благо,'Іатн і1 пізнаванню Госnода нашогn 
Ісуса Христа, іі жилн по Божому, сnравед
!ІІІІJО й тверезо тут на цьому світі. 

Тоді, промовляючи дv новоохрещених 
.tюдей, вИзивасться далі словами, 

А що до вас, котрі теnер одяглися в 
Христа через Хрещення; ваше діло, а також 
і ІювпнністІ., щоб, нереміпившися в дітей 
І>ожих і нросвітшнuися вірою в Ісуса Хри
ста, ХОДИЛИ 1311, Я/( І'ОДИТСЯ, ЛОКЛИКаІІІІ.\1 

Христіянам і дітям світла; памятаючи зав
жди, що Хрещення представляє нам віру
вання наше; це означає, ви маєте йти за 
прикладом Спаса нашого Христа, й става
тись подібними до нього; щоб, ЯІ< він умер 
і знов воскрес задля нас, так і ми, що охре
стилися, маємо вмерти для гріху і знов во
скреснути задля праведности, завжди умерт

вляючи всяке лукавство наше й те~ші хо
тіння наші, і щодня nостулати у ВСЯІ<ій 
•І('СІІnті і в побожности життя. 

Тут .АІОJІсна закінчити, 

БЛАГОДАТЬ Господа нашого Ісуса 
Христа, і любов Божа й Отцн й nриявність 
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Святого Духа, нехай буде зі всі.\\а нами на
завжди. Амінь. 

Доконечне треба, щоб Єпископ прийняв 
новоохрещених людей як найскорше пі
сля Хрещення як повних членів Церкви; 
щоб могли вони приступити до святої 
Причастії. 
Як трапляться до Хресту діти, що не 
доросли ще, щоб са.мим за себе відпові
дати; тоді треба охрестити їх nи 
Правилам призначени.м для Прилюд
ного Хрещення Немовлят, або (в разі 
великої небезпеІСІІ} no Правuла),t При
ватного Хрещення; тільки переміняти 
слова НЕМОВЛЯ, на ДИТЯ або ОСО
Б У, як цього обставини вимагають. 
А як не можна довідатись, чи хтось у 
доросліІtt віці був правильно охрещений, 
Священик мас охрестити його no пра
вилам низ ше приписаним: Хай тількtz 
вживає ОСЬ ЦИХ СЛІВ: 

ЯК ти ще не охрещений (а), Н. Хрещу 
тебе во Імя Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Амінь. 

}{оли неохрещена людина в дорослім 
віці є в небезпеці перед смертю, і як він 
або вона упевнить Священика про свою 
віру й покаяння, й бажає охреститися, 
тоді Хрещення може відбутися прtІ
ватно по цьо~ttу Правилу: Перше нехай 
Священик з присутніми людьми уда
сться до Бога й змовить Молит11у 
Господню, й Молебні, призначені для 
цеї форми Хрещення, як на це час tl 
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обставини позволяють. Опісля JІс зmz
ває воду на нього чи на неї, промовляючи, 

Н. Хрещу тебе во Імя Отця, і Сина, і Свя-
rоrо Духа. Амінь. 

Тоді всі, прzтавши на коліна, говорять 
за Священиком Дякуванн я, почавши вirJ, 
ПІДНОСИМ ДО ТЕБЕ СКРОМНІ 
ДЯКУВАННЯ, ї БЛАГОДАТЬ ГОС
ПОДА НАШОГО, і т. д. 

* 

32~ 





КАТЕХИЗМ 
це б то завдання, котре має вміти 
кожна людина заки прийде до 
єпископадля повного прийняття 

в члени церкви. 

ДОГОВІР. 

ПИТАННЯ. 

Я і{ називаєшся? 
ВІДПОВІДЬ. Н. або О. 
ПИТАННЯ. Хто дан тобі це і.мя? 
ВІДПОВІДЬ. Батьки й Матішщ мої нри 

Хрещенню; через це я стався (сталася) чле
ном Христовим, дитиною Божою, наслідни
ком (-цею) царства небесного. 
ПИТАННЯ. Яку обітницю зложили то;tі 

за тебе твої Хрестні БатьІ(И й МатінІ(и? 
ВІДПОВІДЬ. Вони обіцяли й елюбували 

від мого імен три речі. Перше, що маю від
реІ(тися диявола й усіх діл його, гордощів 
і марнощів Іtього .lуІ(авого світа, і всіх цьо
госвітних розкошів. Друге, що маю віру
вати в кожну точку Христіянеької віри. А 
третє, що маю держатись святої волі Божої 
й заповідей, та ходити в них усі дні життя 
мого. 

ПИТАННЯ. Чи ж не думаєш, що маєш 
так вірувати й поводитись, як вони за теfіе 
нрирекли? 
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ВІДПОВІДЬ. Сnранді так; і при Божій 
помочі TaJ< і буду. й від серця дю<ую небе. 
сному Отцеві нашому, що нокликав мене у 
цей сnасенний стан через Христа Ісуса Гос
вода нашого. І молюсь до Бога, щоб нав 
,\1ені Б.1агодать свою, щоб я зміг (змоr·:rа) 
пробувати в ній до кінця життя мого. 

ВІРА. 

І{АТЕХИТ. 

Змов напамять Точки твоєї Віри. 

ВІДПОВІДЬ. 

В ІР У Ю в Бога Отця Всемогутнього, 
Творця неба й землі; 

І в Ісуса Христа Сина його єдиного, Гос
пода нашого, Котрий nочався від Святого 
Духа, Народився від Діви Марії, Страждав 
за Понтія Пилата, Був розnнятий, умер, і 
бун похований: Зійшов до пеr<ла; Третього 
дня знов устав із мертвих; Вознісся на н~Gо 
й сидить нраворуч у Бога Отця всемогут
нього; І звідти прийде судити живих і 
мертвих; 

В ІР У Ю в Святого Духа; Святу Соборну 
Церкву; Обєднання Святих; Відпущення 
гріхів; Воскресення тіла, І життя вічне. 
Амінь. 

Завва:исте, що слова в Визнанню Віри, 
ЗІЙШОВ ДО ПЕІ{ЛА, розуміти тре
ба, як слова, УВІЙШОВ У ТЕ МІСЦЕ, 
ДЕ ПРОБУВАЮТЬ ВІДІЙШОВШІ 
ДУХИ. 
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ПИТАННЯ. Чого важного шmчІrвся 
(лась) ТИ іЗ ТИХ ТОЧОІ( ТВОІ'О НіруВіІННЯ "? 
В І ДПОВ ІД Ь. Перше, я навчився (:ІalL) 

вірувати 1.1 Б01·а Отця, що сотворив .~ен~ й 
веса світ. 

Друге, в Бога Сина, що uнкунив .ІІеІІL' й 
усе людство. 

Третє, в Бога Духа Святого, що осюп1ш 
,11ене і всіх вибраних Божих. 

ЗАПОВІДИ. 

ПИТАННЯ. 

Ти сказав (ла), що Батьки й Матінки твої 
Хрестні приобіцяли за тебе, що держати 
меш Заповіди Божі. Скажи, скільки їх є? 
ВІДПОВІДЬ. Десять. 
ПИТАННЯ. Котрі ж вони? 

ВІДПОВІДЬ. 

ТІ самі, що Бог висловив у двацятій Го
.1ові Другої Книги Мойсен, промовляючи, 
Я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі 
Єгипетської, з до.ІІУ нево.1і. 

І. Не будеш мати инших Богів ОІ<Рім 
мене. 

2. Не зробиш собі ніякого тесаного бов
вана, ні подобини того, що на небі вгорі, 
або на землі внизу, або в воді під землею. 
Не будеш припадати ниць перед ними, ані 
нокланятись їм. Бо Я Господь Бог твій, 
ревнивий Бог, що караю батьківсьІ<і гріхи 
на дітях до третього й четвертого покоління 
тих, що ненавидять мене, а проявляю ми

лосердядо тисячів тих, що люблять мене й 
держаться заповідей моїх. 
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З. Не призиватюtеш Імени Господа Бога 
твого марно; бо Госпощ. не вважати.ме без
нииним того, хто nризиває Імя його марно. 

4. Памятай, щоб святкував святий день 
Субітний. Шість днів будеш nрацювати й 
робити все, що маєш до діла; а семи й день, 
це Субота Господа Бога твого. Тоді не робити 
меш ніякого діла, ні ти, ні твій син, ані твоя 
донька, ні твій слуга, ні твоя с.1ужница, ні 
твоя скотана, ні чужениця, що буде на 
оборі в тебе. Бо в шести днях сотворпв 
Господь небо й землю, море й усе, що у них, 
а семого дня nерестав; через те благословив 
Госnодь семий день, і освятив його. 

5. Шануй батька твого й матір твою; щоб 
довго прожив ти на землі, І<отру Господь 
Бог твій дає тобі. 

б. Не вбиватимеш. 
7. Не чинитимеш нере.1юбу. 
8. Не І<растимеш. 
9. Не свідчитимеш криво проти ближ

нього твого. 

10. Не будеш лакомитися на хату ближ
нього твого, не будеш лакомиться на жію<у 
ближнього твого, ні на слугу, ані на служ
ница його, ні на вола його, ні на осла його, 
ні на жадну річ його. ; 

ПИТАННЯ. 

ЧОГО важного навчився (лась) ти із цих 
Заповідей? 
В І ДПОВ ІД Ь. Я навчився (лась) дві рі чи: 

Про мою повинність ло Бога, й мою повин
ність до Ближнього мого. 
ПИТ АН НЯ.Якановинністьтвоядо Бога? 
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R І ДПОВ ІД Ь. Моя повинні сп, :1о Бога, 
І. Вірувати в нього, боятись його, й :но

бити його, всім серцем мої~І, усім розумо~І 
моїм, усею душею моєю, й усею силою моєю: 

2. Покланятися йому, дякувати йому, 
вповні покладатися на ш,ого, УІІЗВатися до 
нього: 

З. Шанувати Імя його святе й Слово ЙОІ'О: 
4. І служити йо,\Іу вірно всі ;Іні життя 

мого. 

ПИТАННЯ. Яка повинність пюн до 
Ближнього твого? 
ВІДПОВІДЬ. Моя повинність до Ближ

нього мого, любити його, як себе, й усім 
людям робити тільки те, чого бажав би (ла б) 
я, щоб вони мені робили: 

5. Любити, шанувати й заступати мого 
батька й матір: Шанувати й слухати Коро
ля, і всіх, котрі під ним владу мають: Кори
тися усім моїм зверхникам, учителям, па
стирям духовним і наставникам: Поводи
тися лагідно й поважно перед усіма ліп
шими від мене: 

6. Нікому не шкодити ані словом, ані 
ділом: Не носити в серці моїм ані злоби, ні 
ненависти: 

7. Вдержувати тіло моє в уміренности, 
тверезости та чистоті: 

8. Чесним і справедливим бути у всяких 
моїх ділах: держати руки при собі від хан
чивости й крадежи: 

9. й держати язик мій від поганих слів, 
брехні та обмови. 

10. Не завидувати й не прагнути чужого 
добра; а вчитися й щиро працювати задля 
набуття свого власного прожитку, й спов-
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нювання новинностей моїх в таких обстави. 
нах життя, в які нподобалось Богові поста. 
вити мене. 

МОЛИТВА. 

!{АТЕХИТ. 

Люба дитино .\ШЯ, знай оце, що ти не змо
жеш у власних силах додержати всього 

цього, й не ходити меш в заповідях Божих, 
ані служити йому, без його навмисної бла
годати; котру завжди дістанеш, ЯІ< пильно 
й щиро молитимешся за неї. Нехай же 
вчую, чи вмієш ти змовити Молитву Гос
нодню. 

ВІДПОВІДЬ. 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється воля твоя, на землі, як і на 
небі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні; 
І даруй нам провини наші, Як і ми даруємо 
тим, що провиняються проти нас; І не впро
ваджуй нас у спокусу, А визвош, нас від 
лукавого. Амінь. 
ПИТАННЯ. Чого бажаєш від Б01;а в 

цій молитві? 
ВІДПОВІДЬ. В Молитві Господній, 

кличу до Господа Бога Отця нашого небе
сного, від котрого походить усяка доброта, 
Щоб зіслав благодать свою на мене й на 
всіх людей: Щоб ми могли . покланятись 
йому, служити йому й послушними бути 
йому, як повинні: 
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І МОЛІОСН ДО Бога, щоб він ІІU!\аВ<tв ІІа\\ 
ІJСЬОГО, ЧОІ'О нам треба і\ЛЯ тіла Й душі 11<.1· 
шої: 
Щоб милуван нас ;tapyuau нам прогрішен

ня наші: 
Щоб у1юдобалось йО.\ІУ шаеати нас, і :І<J

хищати uід усяких небезнек душі й ті.1а; та 
щоб боронив нас від усякого гріху іі лукаu
ства, і від ворога душі нашої, та від uічної 
смерти. 

Уповаючи, що він ще все зробить доlЯ нас 
з милосердя й доброти своєї, через ГосІІОі\а 
нашого Ісуса Христа. Ти.\І то ка;І'У· А~Іінь, 
Хай так буде. 

ТАЙНИ. 

ПИТАННЯ. 

СІ{ І Л ЬІ{И Тайн установив Ісус Христос 
у Церкві своїй? 
ВІДПОВІДЬ. Христос установив тільки 

дві Тайні, як загально потрібні до спассшІЯ; 
це єсть, Хрещення й Господню Вечерю. 
ПИТАННЯ. Що розумієш під словом 

Тайна? 
В І ДПОВ Ід Ь. Під словом Тайна роз

умію зверхний і видимий знак внутрішньої й 
духовної благодати, даної нам з постанови 
самого Христа, яко засіб, через котрий при
ймаємо її, і яко запоруку, що ми дістали її. 
ПИТАННЯ. Скільки частей є в Тайні? 
ВІДПОВІДЬ. В Тайні є дві части: 

зверхний видимий знак, і внутрішня духов
на благодать. 
ПИТАННЯ. Який є зверхний ЯВНІІіі 

знак, або вид при Хрещенню? 
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ВІДПОВІДЬ. Зверхний afio явню1 зна
ком при Хрещенню є Вода: що в ній люде 
хрестяться, ВО ІМЯ ОТЦЯ, І СИНА, І 
СВЯТОГО ДУХА. 

ПИТАННЯ. Що це внутрінша й неви
дима благодать? 
ВІДПОВІДЬ. Внутрішньогю й неВІІДІІ

мою благодаттю при Хрещенню є, вмертя 
для гріху, а народження для праведности: 
бо з природи ми родимося в гріху, як діти 
гніву, а через це стаємося дітьми благодати. 

П ИТ АНН Я. Чого вимагається від лю
дей, що бажають охреститися? 

ВІДПОВІДЬ. Від людей, що бажають 
охреститися, вимагається каяття, щоби u 
ньому покинули вони гріх: і віри, щоб 
твердо вірували в обітниці Божі, дані їм у 
тій Тайні. 

ПИТАННЯ. Чом же хрестять немо
вляток, як вони в молодости своїй не мо
жуть цього сповняти? 

ВІДПОВІДЬ. Немовляток хреститься 
тому, що вони обіцяють віру й каяття 
устами своїх опіІ<унів: котрі обіцяють, що 
немовлята спавиятимуть усе це тоді, як 
прийдуть своїх літ. 

П ИТ АНН Я. Для чого установлено Тай
ну Господньої Вечері? 

ВІДПОВІДЬ. Тайну Господньої Вечері 
установлено задля безнастанного спогаду 
про жертву смерти Христової, і благодатей, 
котрі ми через те дістаємо. 

ПИТАННЯ. Що є зверхньою частею, 
або знаком Господньої Вечері? 
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ВІДПОВ І ДЬ. Зверхною частсю, або 
знаком Господньої Вечері є Хліб і Вино, 
котрі Господь приказав споживати. 

ПИТАННЯ. Що є внутрішньою •Іаст~:ю, 
або зображеною дійсністю? 
В І ДПОВ ІД Ь. Внутрішньою частсю~ 

або зображеною дійсністю в Господній В~
чері є ТІЛО і Кров Христові, що їх спран;tі 
й дійсно приймают1, і споживають віруючі 
.1юде при Господній Вечері. 

ПИТАННЯ. Які благодати з цього, що 
,\ІИ стає."оІося причастниками Господш,ої 
Вечері? 

В І ДПОВ ІД Ь. З того, що ми є причастни
ками Господньої Вечері, є ті благодати, що 
ми відживляємо й відсвіжуємо душі наші 
Тілом і І{ровю Христовою, так як тіло наше 
Хлібом і Вином. 

ПИТАННЯ. Чого вимагається від лю
дей, що приходять до ГоспОJІНЬОЇ Вечері? 

ВІДПОВІДЬ. Від людей, що приходять 
;~о Господньої Вечері, вимагається, щоб 
вони перше розглянули себе, чи вони справ
ді розкаялись в попередніх гріхах своїх, 
та чи постановили вони в собі твердо зачати 
й пронадити нове життя; чи маюп, живу 
віру в милосердя Боже через Христа, і 
вдячний спогад про смерть його; та чи 
жиють вони в згоді зі всіма людьми. 

Парох кожної Громади має пильно 
дбати, щоб кожної неділі, і свята, іі 
коли тільки має нагоду, навчати й 
випитувати:дітей цього J{атехизму; а 
дуже важно, щоб робити це прилюдно 
Іі ІJеркві, час від •юсу, або після другого 
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Молебня на Утрені, або на Ве•Іірні 
або коли-будь у відnовідний час. ' 
Усі ж батьки й матінки, долtаторки 
й оnікуни повинні заставити своїх 
дітей, слуг, вихованків й учнів, щоб при
ходили на цю науку в призначенім часі. 
Як тільки діти доростуть до пізнання 
й можуть на рідній мові змовити Ви
знання Віри, Молитву Господню й 
Десять Заповідей Божих; а також 
відповісти на питання цього Кате
хизму; треба їх привеспш перед Єпи
скопа, щоб прийняв їх у повне членство 
Церкви Христової. А де можна, та,н 
кожне повинно мати з собою Хрестного 
свого Батька й Матінку, яко свідків 
його чи її утвердження (Конфірмації). 
Скоро тільки Єпископ дасть знати, 
щоб приводили до нього дітей задля 
Уцерковлення їх, Парох з кожної Па
рохії має вислати Єпископові cm1c тих 
людей, котрі в його Парохії ба:нсають 
від нього Уцерковлення. Низку імен 
.має він власноручно підписати. Як :ще 
Єпископ прийме їх, тоді поступає після 
оцього Правила. 
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ПРАВИЛО УЦЕРКОВЛП ІНЯ 
або рукополагання ТН:\, шо 
охрестились і прийш:Іа t•• 

літ розуміння. 

Усіх тих, що -Іtають прuсІm n:unu , ... 
Уцерковлення, в означений ·,u,, , ,.,,. 
виться в ряд перед Єпископо.м, священuк 
представляє їх Єпископові, про.мовля
ючи, 

ВСЕЧЕСНИЙ Отче в Бозі, Пре,Іставлню 
ва.\І OJtиx люней ІРЯ рукополагання. 
ЄПИС}{ОП. Вважайте, щоб ці лиця, що 

їх представляєте мені, були приготовані й 
достойні прийняти рукополагання. 
СВЯЩЕНИ}{. Я навчав їх і випитував 

їх, і вірю, що вони приготовані й до
стойні. 

Тоді Священик, або хто !ІНІUlІЙ, кого 
призначить Єпископ, або са,и Єпископ 
чuтає оце Передне Слово, 

мо r улюблені, Щоб У церковлення ви
йшло на збудовання тих, що приймаюп, 
~іого, Церква, для їхнього добра, вимагає, 
щоб тільки ті приступали до рукополагання, 
що вміють сказати Визнання Віри, Молитву 
Господню, Десять Заповідей, а таІ<ОЖ від
повісти на инші нитання, що містяться в 
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Катехизм і: Як же ці лиця, тут приявні, став
шись членами Церкви Христової через Хре
щення, навчились і приготовились, ЯІ< перше 
сказано, .'ІШ зібрапись тут, щоб помолитись 
за них і благословити їх покладанням рук. 
Ця установа дуже важна за.1ля І<іш,кох 
нричин. 

Перше. В богатьох .\Іісцях Святого Пи
сання читаємо, що Апостоли молилися й 
нок.1ада.1и руки на тих, що охрестились; і 

І\С годиться із звичаєм по І\ерІ<вах від Апо
стольських часів. 

Друге. Щоб .'ІІолитвою й покладанням 
рук ті люде, що уцерковились, зміцнилися 
Духом Святим. 

Третє. Щоб лиця, що тенер прийшли до 
літ розуміння, і знають про сnою невід
кличну повинність прилюдно признати 
слюбовання, зложені самими ними, або їх 
Хрестними Батьками й Матінками за них 
при Хрещенню, і тепер са.\Іі за себе, своїми 
устами, мали нагоду добровільно й явно 
перед Церквою переконати й упевнити нас, 
що вони непохитні в вірі; а також, щоб при 
Божій помочі відтепер вони завжди ревно 
старалися вірно додержати усього того, на 
що вони згодилися свої.\1 власним свіп
ченням. 

Тоді Єпископ, або хто змі:ж Священиків, 
кого він покличе, промовляє, 

ПОСЛУ ХАЙМО с.1ів Святого Писання, 
записаних в осьмій Голові Діянь Апостоль
ських, зачинаючи від пятого вірша. 

І ФИЛИП, прийшовши в город Самарій
ський, проповідував їм Христа. І вважав 
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народ на слова Фишшоnі однодушно, нк 
чули й бачили ознаки, що він робив. З бо
гатьох бо, що мали духів нечистих, вихо
дили nони, реnучи великюt голосом: і іJо
гато розс.1аблених і кривих сціля.1ось. І 
стались радощі великі в городі то.,tу. Як 
же увірували Филипу, що благовіствуван 
про царство Боже, й Імя Ісуса Христа, то 
хрестились і чолоnіки й жінки. Почувши 
ж Апостоли в Єрусалимі, що прийняла Са
марія слово Боже, післали до них Петра та 
й о ана: котрі, як тільки прийшли, молилися 
за них, щоб прийняли Духа Святого: ще бо 
на нікого з них не зійшов, а тільки охрещені 
були в Імя Господа Ісуса. Тоді клали руки 
на них, і прийняли вони Святого Духа. 
ПОСЛУХАЙМО також слів Святого 

Писання, записаних в девятнацятій Голові 
Діянь Апостольських, зачинаючи від пер
шого стиха. 

СТАЛОСЯ, як був АІJОлос у Коринті, що 
Павло пройшовши горішні сторони, прибув 
у Єфес, і, заставши деяких учеників, сказав 
до них, Чи прийняли ви Духа Святого тоді, 
як увірували? Вони ж відказали йому, Ні, 
Ми й не чули ніко:ш, чи є Святий Дух. І 
каже він, У що ж ви тоді хрестились? А 
вони сказали, В йоанове Хрещення. Каже 
ж Павло, йоан хрестив хрещенням покаян
ня, кажучи людям, щоб вірували в того, що 
за ним приходить, це єсть в Ісуса. І як це 
nочули, хрестились в Імя Госnода Ісуса. 
А як Павло nоложив руки на них, Святий 
Дух зійшов на них; і заговорили мовами іі 
пророкували. А було їх усіх до дванацяти 
чоловіків. 
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ПОСЛУХАЙМО також слів Святого Пи
сання, записаних у пятій Голові Апостола 
до Жидів, зачинаючи від дванацятого вірша 
і в шестій Голові, зачинаючи від першог~ 
вірша. Бо як би вам через час годилось бути 
учителями, знов треба, щоб вас учив хтось 
перших основ вислоізі в Божих; і стались та
кими, котрим треба молока, а не твердої 
поживи. Тим же перестаньмо говорити про 
перші основи Христові, а змагаймо до звер
шення; не закладаючи знов підвалин по
І<аяння від мертвих діл і віри в Бога, науки 
хрещення, і положення рук, і воскресення 
з мертвих, і суд вічного. І це зроfіюю, як 
Бог позволить. 

Тоді промовляє Єпископ, 

ЧИ ви тут перед Богом і цею Громадою, 
відновляєте ту врочисту обітницю й слюбо
вання, що їх зложили ви самі, або за вас 
зложили Хрестні Батьки при вашім Хре
щенню; стверджуючи і признаючи їх тепер 
лично, і чи вважаєте за свою повинність 
вірувати й сповняти усе те, що тоді ви взяли 
на себе, або що ваші Хрестні БатьІ<и і Хре
стні Матінки тоді за вас прийня,1и. 

І ко:нсне має голосно відповісти, 

Так. 

Або й так .може Єnископ пролювити, 

ЧИ ви тут, перед Богом і цею Громадою, 
відрікаєтесь диявола іі усіх діл його, мар
нощів і розкошів цьоІ'О лукавого світа, ІЇ 
усіх грішних ласощів тіла? 
ВІДПОВІДЬ. Відрікаюсь. 
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ЄПИС}{ОП. Чи віруєте ви в усі точюІ 
Христіянеької віри, що містяться в Ано
стольсьІ<ім Визнанню Віри? 
ВІДПОВІДЬ. Вірую. 
ЄПИСJ{ОП. Чи будете ревно старатис•· 

держатися волі Божої й заповідеН й но
стуnати nісля них усі дні життя вашого? 
ВІДПОВІДЬ. Буду, Як Бог nоможе. 

ЄПИС}{ОП. 

ПОМІЧ наша в Імени Господньому; 
ВІДПОВІДЬ. Що сnтворив неііо jj зем

.110. 
ЄПИС}{ОП. Нехай благослониться Імн 

Господнє; 
ВІДПОВІДЬ. Від нині до віІ<У· 
ЄПИС}{ОП. Гnсподи, вислухай мо.1ІІТІІІІ 

наші. 
ВІДПОВІДЬ. І нехай голос наш дійде 

до тебе. 

ЄПИС}{ОП. 

Помолімся. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
:іНОлив єси відродити слуг твоїх Водою і 
Духом Святим, і дарував їм відnущення 
всіх гріхів їх: Благаємо тебе, зміцни їх, 
Господи, Святим Утішителем Духом, і 
щодня наділяй їх пребагатими дарами бла
годати; духом премудрости й розуміння; 
духом ради й духовної сили; духом знання 
й правдивої побожности; й сповни їх, Гос
поди, духом святого страху, тепер і навіки. 
Амінь. 
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Тоді всі вони рядом приклонюють колі
на перед Єпископом, а він покладає рукц 
на ко:жного з них і над кожним про
мовляє, 

БОРОНИ, Господи, оце Дитя твоє (або 
цього слугу твого) небесною б.1агодаттю 
твоєю, щоб він назавжди зістався твоїм, і 
щодня більше й бі;1ьше збогачуй його v 
Святім Дусі, аж доки не прийде до царства 
твого вічного. Амінь. 

Тоді Єпископ проfttовляє, 

Господь з Ва,\ІИ. 
ВІДПОВІДЬ. І з Духом твоїм. 

І (як усі стоять навколіишах) Єпископ 
продовжує, 

Помолімся. 

ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя
титься Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється вошІ твоя, на землі, як і на 
небі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні; 
І даруй нам провини наші, Як і ми даруємо 
тим, що провиняються проти нас; і не в про
вадь нас у споІ<усу, а визволь нас від луІ<а
вого. Амінь. 

І цей Молебень. 

ВСЕМОГУТНІЙ і віковічний Боже, що 
заставляєш нас хотіти й робити усе те, що 
тільки добре й приємне твоїй Божеській 
Величі: Шлемо до тебе смиренні благання 
наші за цих слуг твоїх, що на них (за при
кладом Святих Апостолів) положили ми 
руки свої, запевняючи їх (цим знаком) про 
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твою щирість і ласІ<аву і(Оfіроту .~о ннх. 
Нехай fіатьr<івська рука твоя, б:1агас.\ІО 
тебе, простягається завж;~н понад ІІІІ\111; 
Нехай Дух твій Святнй не покидає їх ні
ко.1и; провадь же їх в знанню й пос.1ухоні 
Слову твойо:v~у, щоб нкінці оснгнулн uош1 
вічне життя; у Христі Ісусі, що /ЮІС ї1 
царствує з тобою і Святи.\\ Духом, од1ш Бог, 
на віІ<И вічні. Амінь. 
ВСЕМОГУТН ІЙ ГосподІІ й uіковічний 

Боже, Б.1агаємо тебе, заступай нас, нро
вадь і освячуй нас, і проводи тілами й душа
ми нашими в ділах заповідей твоїх; щоu 
під твоєю всемогутньою опікою тут і всюди, 
змогли ми встояти тілом. і душею; у Христі 
Ісусі Гошоді нашім.. Амінь. 

Тоді Єпископ благословляє їх, про.ио
вляючи, 

БЛ АГОСЯОБЕН НЯ Всемогутнього Бо
га, Отця, і Сина, і Святого Духа, нехай 
епічне на вас, і пробуває з ва\Іи, навіки. 
Амінь. 

І нікого недопускається до святої При
частії, доки не прийме Уцерковлення, 
або є готовий та ба:нсає уцерковитись. 
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ТАБЛИЦЯ. 

РІДНИХ І ПОСВОSІЧЕНИХ 

по якій як хто спорІднений заказується 

в писаннях і законах наших вінчати 

в подружжя. 

Чоловікові не вільно Жінці не вільно від-
женитися зі своєю датися за свого 

І. МАТІРРЮ, 
2. Мачохою, 
З. Тещею, 
4. Донькою, 
5. Пасербицею, 
6. Невісткою, 
7. Сестрою, 
8. Братовою, 
9. Бабкою, 

10. Дідовою жін
кою, 

11. Жінчиною баб
кою, 

12. Внукою, 
1З. Жінчюtою вну-

1. ВІТЦЯ, 
2. Вітчима, 
З. Свекра, 
4. Сина, 
5. Пасерба, 
6. Зятя, 
7. Брата, 
8. Шурина (шва-

фа), 
9. Діда, 

10. Бабчиного му-
жа, 

11. Мужавого діда, 
12. Внука, 
1З. Мужавого вну-

кою, ка, 

14. Внукавою жін- 14. Мужа своєї вну-
кою, 

15. Тіткою, 
16. Жінчиною тіт

кою, 

17. Братанкою або 
сестрінкою, 

18. Жінчиною бра
танкою або се
стрінкою. 
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ки, 

15. Буйка (дядька), 
16. Мужавого вуйка 

або стрия, 
17. Сестрінка або 

братанка, 
18. Мужавого се

стрінка або бра
танка. 



ПРАВИЛО 

ВРОЧИСТОГО ВІНЧАННЯ. 

Перше муситься в трьох осібних Неді
лях виголоситtt в церкві Оповіді про тих, 
що постановляють одрущ:итися, підчас 
Служби Причастії, або зараз після 
другого Молебня на Утрmі або на Ве
чірні; Парох промовляє після звичаю, 

ПРОГОЛОШУЮ Оповіді Подружжя Н. 
із (села або міста) з О. із ... Як знає хто 
яку причину або законну перешкоду, через 
котру цим людям не вільно дружитися, не
хай явно скаже. Це заnитую (перший, дру
гий, третій) раз. 

А як люде, що хотять nовінчатися, :щи
ють кожне в tтшій Парохіl, Оnовіді 
мусять голоситися в обох церквах; і 
Парох одної Громади не має вінчати їх 
без посвідки від другого Пароха, що іі 
там виголошено Оnовідді через тptt 
осібні неділі. НікоАtу не вільно вінчати 
їх, не виголосивши nерше Оnовідей, хіба 
що мають до цього Дозвіл ( Лайсенс) 
віл Влади. 
Затямте, що :жаден СвящеН!l/( Анtлі
канської Церкви в Канаді не має nрава 
свідомо вінчати таких людей, з котрuх 
одно має розвід і дружина його іще жuє. 
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Правило врочистого вінчання 

Затямте тако:нс, що ніодин Священик 
зпід влади Анtліканської Церкви в Ка
наді не має права вінчати таких людей 
котрим не вільно дружитися задляспо: 
ріднення або посвоячення, як написано 
в ТАБЛИЦІ РІДНИХ І ПО СВОЯ
ЧЕНИХ на попередній сторінці. 
Перше, заки відбудеться яке Вінчання, 
нехай Священик розвідаєтьса й пере
конається, чи нема до цього якої пере
пони. 

У мовленого дня й години для переведен
ІІЯ достойного Вінчання, Жених з На
реченою зі своєю дружиною, рідними, 
кревними та приятелями приходять 
до церкви: Жених стає праворуч Наре
ченої, а Священик промовляє, 

У Л ЮБЛ ЕН І, ми тут зібрались перед 
Богом і перед лицем цеї Громади, щоби злу
чити в Подружжя цього чоловіка з цею не
вістою. Це свята постанова, що її Бог 
установив ще в часі невинности людини, й 
це показує нам предивне обєднання, між 
Христом і Церквою; і цю святу постанову 
звеличив і украсив Христос своєю прияв
ністю і першим чудом, що його сотворив у 
Кані Галилейській; а святий Павло на
казує, щоб усі люде шанували її: тим то не 
вільно приступати до Вінчання байдужно, 
або нерозважно й нечесно; а з пошаною, 
свідомо, розважно, тверезо й зі страхом 
Божим; добре роздумавши причини, задля 
котрих установлено святе Подружжя. 

Подружжя встановлено задля освячення 
злуки чоловіка з жоною; задля приведення 
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на світ дітей, що треба їх виховати в страху 
Божому; й задля обопільного товаришу
вання, помочі, потіхи, що одно від другого 
має завжди мати у гаразді і в недолі. У цей 
освященИй стан цих двоє людей прийшли 
тут, щоб їх обєднати. 
Як же хто годен сказати мені ЯІ<у певну 

nричину, чому не вільно мені одружити їх 
по закону, нехай зараз каже, або піс.1н 
цього нехай навіки не скаже. 

А також, промовляючи до тих, що 
мають одружитися, ка:исе, 

ДОПИТУЮСЬ і домагаюсь від обоїх вас, 
бо за це ви відповідатимете на Страшнім 
Суді, як виявляться тайни всіх сердець, 
щоб, як котре з вас знає перешкоду, чо."у б 
не вільно вам законно злучитися в святім 
Подружжю, нехай тепер признасться. Бо 
будьте певні, що всі, що дружаться проти 
дозволу Слова Божого, nеред Бого." Не
любні; й вінчання їх незаконне. 

А як хто перед вінчанням натякне або 
заявить яку пережкоду, через котру не 
можна їм одружитися, після Божого 
або світського закона, й має за собою 
певні й достато•ті докази; або відразу 
дасть незбиті доводи, що тим людям не 
вільно дружитись, тоді вінчання пере
ривається, аж доки справа не вия
сниться. 

Як же нема натяку на перешкоду, Па
рох промовляє до Жениха, 

Н. ЧИ ХОЧЕШ мати оцю невісту за 
свою шлюбну жінку, щоб жити з нею по 
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Божій установі в святому стані Подружжя? 
Чи будеш любити її, догаджати їй, шану
вати її, і дбати за неї, в слабости та в здо
ровлю; і, відвертаючись від кожної иншої, 
держатись тільки для неї, як довго обоє 
житимете? 

Жених має відповісти, 

Хочу. 

Тоді Священик говорить до невісти, 

Н. ЧИ ХОЧЕШ мати цього чоловіка за 
свого шлюбного мужа, щоб жити з ним no 
Божій установі в святому стані Подружжя? 
Чи хочеш слухати його й служити йому, 
любити й шанувати його, та дбати за нього, 
в слабости та в здоровлю; і, відвертаючись 
від кожного иншого, держатись тільки для 
нього, як довго обоє житимете? 

Невіста відповідає, 

Хочу. 

Хто віддає цю невісту за жінку цьому 
чоловікові? 

Тоді шлюбують одно одному в той 
спосіб. 
Священик відбираючи невісту від рук 
батька або приятеля її, держить її за 
праву руку й заставляє мужа подати їй 
праву руку; злучивши їх за праві руки, 
каже повторяти за собою слова, 

ЯН. беру собі тебе Н. за шлюбну жінку, 
щоб мати й держати тебе від сьогодні надалі, 
11 добрі чи в біді, в достатках чи в бідноті, в 
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слабости і в здоровлю, любити, й кохати 
тебе, доки смерть не розлучить нас, як Бог 
nриказує; й ва це шлюбую тобі. 

Тоді опускають руки додолу; післ.ч 
цього :жінка своєю правою ру"ою бере 
муJІса за праву руку, й так же говорить 
за Священиком, 

Я Н. беру собі тебе Н. за шлюбвого му
жа, щоб мати й держати тебе від сьогодві 
надалі, в добрі чи в біді, в достатках чи в 
бідноті, в слабости і в здоровлю, любити, 
кохати й слухати тебе, доки с.'<~ерть не ро
злучить нас, як Бог приказує; й на це 
шлюбую тобі. 

Тоді знов опускають ру"и додолу; а 
муж подає жінці перстень, положив
ши його по звичаю на юшж·ку перед 
Священика й J{лерика. Священик бере 
перстень і подає його мужові, щоб на
силив його жінці на четвертий палець 
лівої руки. Муж держить перстень 
на жіночім пальці й говорить за Свяще
ником, 

ЦИМ nерстенем пригортаюсь до тебе, 
тілом моїм шаную тебе, і всім світським 
добром моїм наділяю тебе: Во Імя Отця, і 
Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Тоді муж лишає перстень на четвертім 
пальци лівої жіночої руки, й обоє при
падають на коліна, а Священик го
ворить, , 

Помолімся. 

ПРЕДВІЧНИЙ Боже, Сотворителю і 
Вседержителю цілого людства, Давче уся-
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ких духовних благодатей, Творче вічного 
життя: Пішли благословення твоє на цих 
слуг твоїх, на цього мужа й на оцю жону, 
котрих благословляємо во Імя твоє, щоб ЯІ< 
Ісаак з Ревекою жили вірно вкупі, так і 
цих двоє людей могли певне сповнити й 
додержати приречення й угоду заключену 
між ними, (для того ж і цей перстень даний 
і прийнятий яко знак договору) та нехай 
пробувають вони в звершеній любови і в 
супокою одно з одним, і проживають по 
закону твому; у Христі Ісусі Господі на
шім. Амінь. 

Тоді Священик злучує їх праві руки й 
проголошує, 

Кого Бог злучив, нехай ніхто не розлучає. 

Тоді Священик говорить до людей, 

ОЦЕ Н. іН. добровільно увійшли в стан 
Подружжя, й заявили це перед Богом і цею 
Громадою, і на це шлюбували одно одно.vtу, 
й доказали це через подання й прийняття 
перстеня й подали собі руки взаїмно; тим 
же проголошую, що вони одно з одним nід 
тепер муж і жона, Во імя Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 

І Священик додає оце Благословення, 

БОГ Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, 
нехай благословить, хоронить, і держить 
вас; нехай Господь милосердний щиро спо
глядає на вас, і нехай сповнить вас усяким 
духовним благословенням, і ласкою, щоб 
ви разом так прожили це життя, щоби в 
будучім світі життя вічне мали. Амінь. 
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Тоді Священик або І{лир, іду•ш до 
Господнього Столу, говорять або спі
вають оцю Псальму (rг7), 

Щасливий кожний, що боїться Господа: 
й дорогами його ходить. 
Бо живитимешся працею ру І< твоїх: 

щасливий будеш і добре тобі буде. 
Жінка твоя буде, ЯІ< плодовита лоза ви

ноградна, в кімнатах дому твого. 
Діти твої, як парости на дереві оливному 

кругом стола твого. 

Ось, так буде благословенний чоловік що 
Господа боїться. 
Нехай Господь з Сіону благословить тебе 

й дасть тобі побачити щасливу долю Єруса
лиму ПО ВСі дні ЖИТТЯ ТІJОГО; 

І щоб ти бачив діти дітей твоїх: і мир на 
Ізраїлі. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Або цю Псальму, 

НЕХАЙ милує нас Бог, і благословить 
нас: і покаже нам сяйво лиця свого, й буде 
милосердним до нас: 

Щоб знаною була дорога твоя на зем;Іі: 
між усіма народами спасения твоє. 
Нехай славлять люде тебе, Боже: надто, 

нехай прославляють тебе всі народи. 
Нехай же радуються й веселяться пле

мена: Бо ти судитимеш людей по правді, й 
володітимеш народами на землі. 
Нехай славлять люде тебе, Боже: надто, 

нехай нрославляють тебе всі народи. 
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Тоді земля примножить врожаї сної: а 
Бог, навіть сам наш Бог подасть нам бла
гословення своє. 

Бог Буде благословити нас: і вся земля 
від краю до краю буде боятися його. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові· 
Як було споконвіку, і тепер, і завжд~ 

буде: на віІ<И вічні. Амінь. 

По скінченню Псальми, чоловік з жін
кою приклоняють коліна перед Господ
нім Столом, Священик стає коло Стола 
й, обернувшись лищем до них, говорить, 

Господи, помилуй нас. 
ВІДПОВІДЬ. Христе, помилуй нас. 
СВЯЩЕНИК. Господи, помилуй нас. 
ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя-

титься Імя твоє, Нехай прийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя, на землі, як 
і на небі. Хліб наш насушний дай нам сьо
годні; і даруй нам провини наші, Як і ми 
даруємо тим, що провиняються проти нас; 

і не впровадь нас у спокусу, А визволь нас 
від лукавого. Амінь. 
СВЯЩЕНИК. Спаси, Господи, c.1yry 

твого й слугу твою; 
ВІДПОВІДЬ. Котрі покладаються на 

тебе. 
СВЯЩЕНИК. Подай їм поміч, Господи, 

із святого пробутку твого. 
ВІДПОВІДЬ. І по-всяк-часно борони їх. 
СВЯЩЕНИК. Будь їм могутньою сті

ною, 

ВІДПОВІДЬ. Від лиця ворогів їх. 
СВЯЩЕНИК. Вислухай молеІІІjЯ наше, 

Господи. 
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ВІДПОВІДЬ. І нехай голоси наші дій
дуть до тебе. 

СВЯЩЕНИІ(. 

БОЖЕ Авраамів, Боже Ісааків, Боже 
Яковів, благослови оцих слуг твоїх, і засііі 
серця їх насінням вічного життя; щоб, коли 
навчаться чого із Святого Слова твого собі 
на хосен, змогли ділами сповняти його. 
Поглянь, Господи, з небес ласкаво й благо
слови їх. І як обдарував єси благословен
ням Авраама з Сарою на превелику радість 
для обоїх їх, так же й не відхили благосло
вення твого від цих слуг твоїх; хай вони 
коряться волі твоїй, і завжди пробуваючи 
під твоєю опікою, нехай домують в любови 
твоїй, доки житимуть; у Христі Ісусі Гос
поді нашім. Амінь. 

Оцю молитву треба опустити, як жін
ка за стара вже родити дітей. 

МИЛОСЕРДНИЙ Господи, Отче небе
сний, що за даруванням твоїм рід людський 
множиться: Благаємо тебе, спомаг ай благо
словенням твоїм цих двоє людей, щоб обоє 
вони могли мати між собою діти, і дай їм у 
дружбі і в твоїй любови богато літ прожити 
й бачити дітей своїх, вихованих у Христі
янсьІ<ИХ чеснотах на честь і славу твою; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Або оцю, 

МИЛОСТИВИЙ Господи, Отче не
бесний, що з благословення твого людський 
рід множиться: Благаємо тебе, обдаруй 
оцих слуг твоїх насліддям і даруванням 
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дітей, і дай їм у дружбі богато літ прожити 
в побожній і чесній любови, щоб діжда~ 
лись вони бачити дітей своїх, вихованих у 
Христіянських чеснотах, тобі на честь і 
хвалу; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 
БОЖЕ, що превеликою силою твоєю Усе 

з нічого сотворив єси; а також (як довів єси 
усе до ладу), поклав єси, щоб із чоловіІ<а 
(сотвореного на образ і подобину твою) 
жінка взала свій початок; і, злучивши іх 
в одно, навчив єси нас, що це єсть проти 

закону розлучати тих, кого ти в святому 

Подружжю обєднав: Боже, що освятив єси 
Подружжя і підвів його до так високої тай
ни, що в ньому представляється. духовний 

шлюб і обєднання Христове з Церквою йо
го: Зглянься милостиво на цих слуг твоїх, 
щоб цей чоловік любив свою жінку, по сло
ву твому (як Христос полюбив обручницю 
свою Церкву, що за неї життя своє віддав, 
люблячи й кохаючи Ії, як тіло своє (а також, 
щоб ця жінка любою й милою, вірною й 
слухняною була чоловікові свойому; і в 
тихости, тверезости та смирности була по
слідователькою святих і богобійних мате
рей. Господи, благослови іх обоіх, і даруй 
їм насліддя вічного царства твого; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Тоді Священик промовляє, 

ВСЕМОГУТНІЙ Бог, що у почині сот
ворив прародичів наших, Адама й Єву, і 
освятив і обєдинив їх у Подружжю, Нехай 
наділить вас богацтвом своєї благодати, 
освятить і благословить вас; щоб угодили 
ви йому тілом і душею, та жили вкупі у 
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святій любови до кінця життя вашого. 
Амінь. 

Після цього, як не буде Проповіди айо 
Науки про повиности чоловіка й JІсінки, 
Священик .має відчитати оце, 

ВС І ви, що подружені, або гадаєте всту
пити у святий стан Подружжя, послухайте, 
що говорить святе Писання про повинности 
чоловіків до своїх жінок, а жінок до своїх 
чоловіків. 
Святий Павло в листі до Єфесян, в пятіі1 

Голові дає заповідь усім жонатим чоловіІ<ам 
ось яку: Мужі, любіть жінок своїх, ЯІ< Хри
стос полюбив ЦерІ<ву, й себе віддав за неї, 
щоб освятити її й, очистивши купіллю води 
у слові поставити її перед собою славною 
Церквою, без плями, або скази, або чогось 
подібного; а щоб вона була свята й непо
рочна. Так мають мужі любити своїх жінок, 
як свої тіла. Хто бо любить свою жінку, 
себе любить; ніхто бо ще ніколи не зненави
дів свого власного тіла, а годує й піклується 
ним, як і Господь Церквою: Ми бо члени 
тіла його, від тіла його й від костей його. 
Того ж то поІ<ИНе чоловік батька свого іі 
матір свою й пристане до жінки своєї; і 
будуть у двох одно тіло: Це велика тайна; я 
ж говорю що до Христа і до Церкви. Тим 
то, нехай кожен один вас так любить свою 
жінку, як і себе самого. 
Тойсам Святий Павло в листі до К:олосян 

промовляє до всіх жонатих •юловіків так
саме: Мужі, любіть своїх жіноІ< і не сердь
теся на них. 
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Послухайте також, що говорить Святий 
Петро, Христів Апостол, що й сам був жо
натий, до тих, що подружені: .Ви, чоловіки, 
розважно жийте з своїми жінками; шану
ючи жінку, як слабшу посудину, і яко свою 
спільницю в благодати життя, щоб молитви 
ваші не були марні. 

Досі вислухали ви про повинности чоло
віків до своїх жінок, Тепер же ви, жішщ, 
вислухайте й навчіться своїх ловиниостей 
до чоловіків ваших, бо й це ясно висловлено 
в Святім Писанню. 

Святий Павло в тім самім листі до Єфесян 
так навчає: Жінки, корітесь своїм чолові
І<ам, як би Господеві. Бо чоловік голова 
жінці, як Христос голова Церкві: і він єсть 
Спасом тіла. Тим то, як Церква є послуш
ницею Христовою, так нехай і жінки бу
дуть своїм чоловікам у всьому. І знов го
ворить, Нехай жінка дивиться, щоб пова
жала свого чоловіка. 

А в листі до І{олосян Святий Апостол 
Павло дає вам оцю коротку науку: Жінки, 
коріться своїм чоловіІ<ам, бо це угодно Гос
подеві. 

Святий Петро також навчає вас дуже до
бре цими словами: Ви жінки, корітесь своїм 
чоловікам; щоб і ті, що не слухають слова, 
життям жінок без слова навернулись ди
влячись на ваше чисте життя і у страху 
(Божому). Воша окраса нехай не буде зов
нішиє заплітання волосся й убирання в 
золото, або убирання в одежу; а потайний 
серця чоловік, у нетлінню лагідного й тихо
го духа; що перед Богом предороrе. 
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Як вигідно, нехай новоженці прийлtуть 
Причастию в часі Вінчання, а як ні, mn 
при найблизшій нагоді опісля. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ОТЧЕ небесний, що злучив єси в По
дружжя прародичів наших Адама й Єву: 
Освяти й благослови цих слуг твоїх; і 
даруй тим, кого в Подружжю обєдинин єси, 
щоб додержали вони угоди, зак.1юченої між 
собою, й завжди пробували в звершеній 
любови й супокою; у Христі Ісусі Госпо;~.і 
нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. Єфесян. 5, 25. 
МУ Ж/, любіть жінок своїх, як і Христос 

полюбив Церкву, й себе віддав за неї; щоб 
освятити її, й, очистивши купіллю води у 
слові, поставити її перед собою славною 
Церквою, без плями або скази, або чогось 
подібного; а щоб була свята й непорочна. 
Так мають чоловіІ<И любити своїх жінок, 
як свої тіла; хто бо любить свою жінку, 
себе самого любить. Ніхто бо ще ніколи не 
зненавидів свого тіла, а годує й піклується 
ним як і Господь Церквогю; Ми бо члени 
тіла його, від тіла його й від костей його. 
Того ж покине члени тіла його, від тіла його 
й від костей його. Того ж покине чоловік 
батька свого й матір свою, і пристане ло 
жінки своєї, і будуть у двох одно тіло. 
Тайна це велика, я ж говорю що до Христа 
і до Церкви. Тим та й ви кожен один з вас 
нехай так любить свою жінку, як і себе са
мого, а жіш<а нехай дивиться, щоб поважала 
свого чоловіка. 
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ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Маттея І9, 4· 

ОЗВАВШИСЬ Ісус каже їм, Хіба ви не 
читали, що той, котрий сотворив їх у по
чині, сотворив їх чоловіком і жінІ<ою, і 
сказав, Тому чоловік покине батька й матір 
і приrорнеп.ся до жінки своєї, і будуть у 
двох тіло одно? Так що вже не двоє, а одно 
тіло буде. Оце ж, що Бог злучив докупи, 
нехай чоловік не розлучує. 
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ПРАВИЛО 

ВІДВІДУВАННЯ ХОРИХ. 

!{оли хто захорує, треба про це дати 
знати Священикові П арохові, а він 
поступить згідно з понизшим Прави
лом. Але, ніхто не боронить Священи
кові рятувати й потішати хорого 
щирою радою й молитвою, як уважа
тиме ліпше від цього Правила. 
Священик, прийшовши до дому хорогп, 
промовляє, 

ВПОІ{І й дому цьому і всі.11 вроживаю
чим у ньому. 

Як приступить до хорої людини, при
клонить коліна й говорить, 

НЕ згадуй, Господи, провин наших, ані 
провин прабатьків наших: Пощади нас, 
Господи ласкавий, пощади людей твоїх, 
що їх викупив єси предорогою кровю 
твоєю, і не прогнівайся на нас ніколи. 
ВІДПОВІДЬ. Пощади нас, Господи 

ласкавий. 

Тоді говорить Священик, 

Помолімся. 

Господи, май милосердя над нами. 
Христе, помилуй нас. 
Господи, май милосердя над нами. 

357 



Правило відвідування xopux 
ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя

титься Імя твоє, Нехай nрийде царство 
твоє, Нехай діється воля твоя, на землі, ЯІ( 
і на небі. Хліб наш насушний дай нам 
сьогодні; і даруй нам nровини паші, Як і 
ми даруємо тим, що nровиняються nроти 

нас; І ненnровадь нас у cnoi<ycy, А визво.1ь 
нас від луІ<авого. Амінь. 
СВЯЩЕНИК. Сnаси слугу твого (ю), 

Госnоди. 
ВІДПОВІДЬ. Що nокладається на тебе. 
СВЯЩЕНИК. Пришли йому (її) nоміч 

із святого пробутку твого; 
ВІДПОВІДЬ. І могутньо борони його 

(її) назавжди. . 
·СВЯЩЕНИК. Нехай воріr не переможе 

ЙОГО (її). 
ВІДПОВІДЬ. І лихий хай не має кори

сти з нього (неї). 
СВЯЩЕНИК. Будь для нього (неї) мо

гутньою стіною, Господи. 
ВІДПОВІДЬ. Від лиця ворога його (її). 
СВЯЩЕНИК. Вислухай молитви наші, 

Госnоди. 
ВІДПОВІДЬ. І нехай голосіння наше 

дійде до тебе. 

СВЯЩЕНИІ{. 

ПОДИВИСЬ, Госnоди, з неба, nоглянь і 
визволь цього (цю) слугу твого (ю). Приди
вись на нього (неї) милосердними очима 
твоїми, nотіш його (її) і дай йому (її) nовну 
надію на тебе, борони його (її) від ворожої 
небезnеки, й одержуй його (її) в безна
станнім упокою й певности; у Христі Ісусі 
Господі нашім. Амінь. 
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ВИСЛУХАЙ нас, Всемогутн ііі і всс.\ш
лостивий Боже і Спасе; nростягни звичаИну 
доброту твою nонад цього (цю) .:лугу тво1·о 
(ю), що карається в слабости. Освяти, бла
гаємо тебе, оце батьківське ваказшшя твuс, 
щоб через відчування недуги цієї, нaбp<ttt 
(ла) вів (вона) більше віри, а через небе:t
nеку, каяття: щоб, як вnодобається тоіїі 
nідвести його (її) з цеї недуги знова до 
доброго здоровля, зміг (змогла) він (вона) 
провадити решту життя свого у страху твоїм, 

на славу твою: а як ні, то даруй йому ('ііІ) 
ласку так nрийняти це наказання, щоб, 
після цього переболеного життя, зміг 
(змогла) він (вона) зажити вічним життям з 
тобою; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Тоді Священик навчає хорого 110 цій, 
або nодібній формі, 

УЛЮБЛЕНИЙ (НА), знай це, що Бог 
Всемогутній єсть Госnодом життя й смерти, 
та всього, що відноситься до нас, як моло
дощі, сила, здоровля, вік, слабість і хороба. 
Тим то, якаб не була це слабість, знай, бупь 
nевний (а), що вона від Бога. І нехай ця 
недуга буде для якої ціли; чи на те, щоб 
виnробувати тебе, в твоїй терпеливости, чи 
яко приклад для других, та щоб віра ваша 
в день Госnодень nрославилась, звеличи
лась і вшавувалась на збільшення слави й 
безмежної радости; чи будь вона навідала 
тебе для того, щоб направити й наnросту
вати ув тобі те, що любе nеред лицем Отця 
нашого небесного; знай наnевне, що як 
щиро каєшся з гріхів твоїх і терnеливо пере
носиш недугу твою, вповаючи на милосердя 
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Боже, ради улюбленого Сина його Ісуса 
Христа, і віддаєш йому скромні дякування 
за його батьківські наказания, вnовні nід
даючись його волі, це обернеться на ко. 
ристь тобі, й nоможе тобі йти nрямим шля
хом, що веде до вічного життя. 

Як же людина дуже хара, тоді Свяще
ник може опустити оце нав•rання, що 

зачинається, від: ПРИЙМИ ЦЕ ЗА 
ДОБРУ МІРУ НАКАЗУ БОЖОГО 
до ВІЧНОГО ЖИТТЯ. 

ПРИЙМИ це за добру міру наказу Бо
жого: Бо (як стоіть заnисано в дванацятій 
Голові Аnостола до Жидів) кого Бог лю
бить, того карає, й nобиває кожного сина, 
котрого nриймає. Бог nоступає з нами, як 
із синами; чи єсть бо такий син, котрого не 
карає батько? Коли ж ви nробуваєте без 
карання, котро_го спільниками стались усі, 
то ви неnравого ложа діти, а не сини. Ще 
ж мали ми батьків, тіла нашого карателів, 
та й nокажали їх: то чи не маємоми геть 
більше коритись Отцю духів, і жити? Ті 
бо немало днів, як самі знали, карали нас; 
а цей на І<ористь нам, щоб ми були сnільни
І<ами святости його. Ці слова, любий брате 
(люба сестро), записані в святім Писанню 
нам на радість і на науку; щоб ми терпеливо 
і з подякою переносили наказ Отця нашого 
небесного, коли тільки, і хоч як болючим 
наказом нподобалось йому з превеликоі до
броти своєї навістяти нас. І не може бути 
більшої радости для Христіянина, як ста
тися подібним до Христа через терпеливі 
страждання в нещастях, в бідах і в слабо-
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стях. Бо сам він не ввійшов у славу перше, 
аж біль постраждав; він не ввійшов у сла
ву, доки розпятий на був. Тим справді 
шлях наш до вічної радости веде через 
страждання тут з Христом; а двері наші до 
вічного життя, це охоче вмерти з ХристО,\\; 
щоб нам знов воскреснути і пробувати з 
ним у вічному життю. 
Тепер же, розваживши недугу твою, яко 

корнетну для тебе, щиро капоминаю тебе 
Іменем Божим, памятай на Віроісповідання, 
котре зложив (ла) ти перед Богом при Хре
щенню. А що після цього треба здати обраху
нок перед справедливим Судією, що кож
ного судитиме, не дивлячись на л ичні сть, до
магаюсь від тебе, щоб ти розглянув (ла) 
себе у твому відпошенню до Бога й до лю
дей; так, щоб осудивши себе й докоривши 
собі за власні свої провини, зміг (змогла) ти 
знайти помилування в руці Отця нашого не
бесного ради Христа, й не бути осуджени.\І 
(ою) на страшнім суді. Для цього пригадую 
тобі правила віри нашої, щоб знав (ла) чи 
віруєш ти, як повинен Христіянин, або ні. 

Тут Священик пригадує правила віри, 
так промовляючи, 

ЧИ віруєш ти в Бога Отця Всемогутнього, 
Творця неба й землі? І в Ісуса Христа од
норідного Сина його Господа нашого? І що 
він nочався від Святого Духа, народився 
від Діви Марії; що він страждав за Понтія 
Пилата, був розnнятий, умер, і був похо
ваний; що він зійшов до nекла, і також знов 
воскрес третього дня; що вознісся на небо, 
і сидить праворуч у Бога Отця Всемогут-
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нього; і звідти прийде знов прикінці світа, 
судити живих і мертвих? 
Чи віруєш ти в Святого Духа; Святу Со

борну Церкву; Обеднання Святих; Відп у. 
щення гріхів; Воскресення тіла; і вічне 
життя по смерти? 

Хора людина має відповісти, 

В усе це кріпко вірую. 
Тоді Священик має вивідатись, чи хора 
людина справді кається щиро за гріхи 
свої, і чи пробуває в любови до всіх лю
дей; напоминаючи її, щоб від глибини 
серця простила всім людям, що прови
нились проти неї: а як вона провини

лась перед ким другим, щоб просила від 
них вибачення; а як кому заподіяла 
кривду, або шкоду, щоб направила це 
скільки може. Як же не зробила ще 
завіщання, нехай зараз зробить, і ска
же, що кому завинила, і її хто задав
жив; задля втихомирення совісти її і 
для добра спадкоємців її. Але людей 
треба напоминати, щоб мали готові 
завіщат-tя з часів, коли здорові бувають. 
Це .можна зробити, заки ще Священик 
зачне молитву, як на це позволяють об
ставини. 

Священик хай не забуває пригадувати 
хорим людям, щоб у своїм завіщанню не 
забули за бідних і щирими були для 
ІІиХ. 

Тут можна прИгадати хорій людині, 
щоб висповідалась з гріхів своїх, .чк 
чує, що совість доскулює її через якусь 
тяжку провину. Після спавіди Свя-
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щеник звільняє її (як цього вона собі 
щиро бажає) -- цими словами, 

ГОСПОДЬ наш Ісус Христос, що лиrшш 
власть Церкві своїй увільняти всіх грішни
ків, що щиро каються з гріхів своіх і uіру
ють в нього, дарує тобі усі провини твої: І 
владою його даною мені, увільняю тебе ні;t 
усіх гріхів твоїх, во Імя Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 

Тоді Священик говорить ось цей Моле
бень. 

Помолімся. 

ВСЕМИЛОСТИВИЙ Боже, що, з прс
багатої милости твоєї даруєш грІхи тим 
тим, що щиро каюються, і не згадуєш про 
них більше ніколи: Зглянься ласкавим ОІ<ом 
твоїм на цього слугу твого (на цю слугу 
твою), що з цілого серця прагне прощення 
й відпущення. Об1юви ІJ ньпму (в ній), Отче 
всемилостивий, усе, що дниділо в ньому (в неї) 
від диявольського обману й злоби, або ІJі;( 
лихої його (її) тілесної волі й немочі; збере
жи цю хору людину, не дай їй відпасти від 
цілости Церкви твоєї; зглянься на сокру
шення її, прийми сльози її, утиши болі її, з 
ласки твоєї, чим скорше. А що вона зложила 
на тебе ціле уповання своє, не згадай давніх 
гріхів Ії, а зміцни її Духом благословення; 
ЯІ< же угодно тобі забрати її звідсіля, при
йми її під свою милість; задля заслуг пре
любого Сини твого Ісуса Христа Господа 
нашого. Амінь. 

Тоді Священик говорить цю ПсаЛІ.му, 
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НА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ПО}{ЛАДАЮСЬ. 

Псальма 7r. 
НА тебе, Господи, покладаюсь; нехай не 

заведуся ніколи: а визволь і спаси '\Іене по 
справедливости твоїй; прихили до мене ухо 
твоє, і спаси мене. Будь твердинею ,'<\ені, де 
б можна мені усе пробувати: ти обіцяв спа. 
сти мене; ти бо єси дім оборони моєї і твер. 
диня моя. Боже мій, визволь мене з РУки 
безбожника; з рук неправедни ка і гно
бителя. Ти бо єси моя надія, Господи Боже: 
ти єси надія '\ІОЯ від молодости моєї. Тобою 
держався я від народження мого: ти вибрав 
мене із нутра матірнього; хвалитиму в 
піснях усе тебе. Богатьом людям дивогля
дом я здавався: але ти єси певне уповання 

моє. Нехай же уста мої сповняться хвалою 
твоєю: щоб співав я про славу і честь твою 
цілий день. Не відІ<инь мене у старости 
моїй: не лиши мене, І<оли опустить мене 
сила моя. Бо вороги мої змовляються на 
мене, і ті, що чатують на душу мою, нарад
жуються з собою, говорячи, Бог опустив 
його, гоніть за ним і зловіть його; нема бо 
кому сnасти його. Не йди далеко від мене, 
Боже; Боже мій, nоспіши на поміч мені. 
Нехай засоромляться і погибнуть ті, що 

напосілись на душу мою: нехай покриє 
сором і безчестя тих, що стараються лукав
ство заподіяти мені. Я ж у терпеливости 
пробувати.'t!.у завжди: й хвалитиму тебе 
більше й більше. Уста мої щодня звіщати
муть справедливість твою і спасения: бо я 
не знаю їм І(інця. Виступати му в силі Гос
пода Бога: і згадувати буду тільки твою 
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справедливість. Боже, ти навчав мене 
змалку аж до тепер: тим то розказуватиму 

про чудеса твої. Не покинь мене, Боже, у 
старости моїй, як посивіє голова моя: аж 
доки не покажу силу твою родові щ,ому, і 

міць твою усім тим, що іще мають прийти. 
Твоя справедливість, Боже, дуже висока, й 
величні діла, І<отрі учинив єси: Боже, хто 
рівня тобі? 

Слава Отцю, і Сину, і Свято.-<~у Духові; 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Або оцю. 

З ГЛИБИНІ КЛИЧУ. 

Псальма rзо. 

З глибині І<Личу до тебе, Господи; Госпо
ди, почуй голос мій. 
Нехай уші твої прихиляться до голосу 

благання мого. 
Коли ти, Господи, схочеш надто памятати 

несправедливости: Господи, хто ветоіть? 
Та в тебе милосердя: тим то й благовіти 

треба перед тобою. 
Надіюсь на Господа; душа моя дожидає 

його: на слово його покладаюсь. 
Душа моя утікає до Господа: перед ран

ньою сторожею, говорю, перед ранньою 

сторожею. 

Покладайся, Ізраїлю, на Господа, бо в 
Господа милість: і богацтво відІ<уплення в 
його. І він викупить Ізраїля: від усіх гріхів 
його. 
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Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Як було споконвіку, і тепер, і завждИ 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Додаючи оце. 

СПАСЕ світа, що Хрестом твоїм і нре
цінною І{ровою твоєю спас єси нас: Спаси 
й освободи нас, благає:\\0 тебе смиренно, 
Господи. 

Тоді Священик говорить, 

ГОСПОДЬ Вседержитель, всесильна твер
диня наша для всіх тих, що уповають на 
нього, перед котрим, усе, що на небі, на 
землі й під землею кланяється й піддається, 
нехай буде обороною твоєю тепер і на
завжди; і нехай дасть тобі пізнати й від
чути, що немає иншого Імени під небом да
ного людям, в котрому й через котре можеш 
набути здоровля і спасения, тільки Імя 
Господа Ісуса Христа. Амінь. 

Після цього ж говорить, 

ПОРУЧАЄМО тебе превеликому мило
сердю Божому й опіці його, Нехай благо
словить тебе Господь, нехай піклується то
бою. Нехай Господь лицем своїм оссяє тебе 
й буде милостив до тебе. Господь зглянеть
ся на тебе й дасть тобі впокій, тепер і на 
віки нічні. Амінь. 

Треба, щоб як виздоровіє хора людина, 
не занедбала віддати Богові хвалу й 
прилюдну подяку в Церкві. 

366 



Правило відвідування хорих 

ІЩЕ Й ЦІ МОЛИТВИ МОЖНА 
ВІДПРАВИТИ ПІДЧАС ПОВИСШОЇ 

ВІДПРАВИ, ЯК УГОДНО 
СВЯЩЕНИКОВІ. 

Молитва за хоре Дитя. 

господи Ісусе Христе, ЩО о1ЮОИUІ ді
точок, і сам дитиною нрожив єси на землі: 
Змилуйся над цим дитятком; дай йому 
знати й відчути, що ти близько І<ОЛО нього; 
поможи йому бути сунокійним і лагідним, 
терпеливим і слухняним, і дай йому любити 
тебе більше за-що-раз; приверни йому здо
ровля й силу, ЯІ< така воля твоя, щоб воно 
жило для тебе, на хвалу Імени твому свя
тому; ти бо жиєш і царствуєm з отцем і 
Святим Духом, один Бог, на віки вічні. 
Амінь. 

Молитва за хору людину. 

ВСЕМОГУТН ІЙ Боже, Отче милосерд
ний, що тільки від тебе залежить доля 
життя і смерти: Щиро молимо тебе, зглянь
ся із неба милостивим оком твоїм на lJЬОго 
слугу твого, що лежить тепер у слабости. 
Даруй йому щире каяття за минулі гріхи 
його і зміцни його в вірі в Сина твого Ісуса 
Христа. Угости його спасснням твої,\І; 
визволь його, коли угодно тобі, від тілесних 
страждань, і спаси душу його по милости 
твоїй: щоб, як уподобається тобі, продов
жити дні його тут на землі, зміг він жити в 
тобі й статис·я знаряддям тобі на славу, 
вірно послугуючи тобі й роблячи добро у 
роді своїм; або прийми його у ті домівІ<и не
бесні, де духи заснулих у Господі Ісусі 
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радуються вічним упокоєм і щастям. Даруй 
це, Господи, ради милости твоєї, у тому ж 
Сині Твойому Господі нашім Ісусі Христі. 
що жиє й царствує з тобою і Святим Духом' 
один Бог, на віки вічні. Амінь. ' 

Молитва за хору людину, коли слаба 
надія на виздоровлення. 

ОТЧЕ милосердний, Боже розраднику 
одинока nомоче наша в часі потреби: д~ 
тебе линемо за порятуш<ом для цього слуги 
твого, що ось лежить отут під твоєю рукою 
у великій тілесній немочі. Зглянься ми
лостиво на нього, Господи; і чим більше 
зверхня людина нидіє, тим більше, молимо 
тебе, зміцни його твоєю безнастанною благо
даттю і Святим Духом у внутрішній людині 
його. Даруй йому непохитне каяття за усі 
провини з минулого його життя, й укріпи 
віру в Сина твого Ісуса; щоб гріхи його 
змила милість твоя, а прощення його запе
чатане було на небі, заки він відійде звід
сіля, і не бачитимемо його. Знаємо, Госпо
ди, що немає в тебе слова неможливо; і що, 
коли воля твоя, можеш його ще й тепер під
няти й дарувати йому довше життя між на
ми; Але, ЯІ< що бачимо по ньому, що nрибли
жується час його розстання, приготуй його, 
благаємо тебе, в годині смерти так, щоб, 
коли відійде звідсіля в упокою твоїм, і в 
ласці твоїй, душа його змогла увійти до 
царства твого небесного; ради заслуг і по
середництва Ісуса Христа, єдиного Сина 
твОІ'О, Господа і Спаса нашого. Амінь. 

Поручається оцю молитву над уми
раючим. 
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ВСЕМОГУТНІЙ Боже, в котрому про

живають духи праведників, що їх оправдав 
єси, перше заки вийшли із земних тюрем 
своїх: В покорі поручаємо в руки твої 
душу цього слуги твого, любого брата на
шого, яко в руки вірного Творця, й всеми
лостивого Спаса; смиренно благаючи тебе, 
щоб це угодно було перед лицем твоїм. 
Обмий її, молимо тебе, в крови непорочного 
Агнця, що заколений за гріхи цілого світа; 
викупай її зі всіляких плям, що набра:Іясь 
вона серед цього нужденного й нечистого 
світа, через похоті тіла, або Сатанинську 
злобу, щоб стала вона чистою і без скази 
перед тобою. І нас, що лишаємося іще тут, 
навчи оцим і другими позорищами смерт
ности, як хитким і непевним є наше стано
вище; Та щоб ми вміли числитися з днями 
життя нашого не легковажно, а ціли.:~~ сер
цем наши.\1 відживлялися небесною мудрі
спо, заки жиємо тут, котра б допровадила 
нас вкінці до вічного життя; через заслуги 
Ісуса Христа єдиного Сина твого Господа 
ношого. Амінь. 

Молитва за людей зажурених або .му
чених совістю, 

ГОСПОДИ добрий, Отче милосердний, 
Боже розраднику: Благаємо тебе, зглянься 
жалісно й відчуй нещастя цього страждаю
чого слуги твого. Ти гірко обвиняєш 
його і не даєш йому позбутися давніх лихих 
учинків його; важко спочив гнів твій на 
ньому, і душа його понад щерть наповнена 
горем: Але ж, Боже милосердний, що на
писав єси Слово твоє святе нам на науку, 
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щоб ми через терnеливість і розраду в Свя
тому Писанню, могли надію мати; дай йому 
правдиве розуміння самого себе, й обітниці 
та nогрози твої; щоб він не тратив довірря 
до тебе, й не покладався на ніщо друге. 
Даруй йому сили nроти всяких спокус, і 
вилічи його від усяких по.\Іислів лихих. Не 
зломи обтовченої тростини, й не погаси 
тліючого льону. Не відверни від нього 
ласок пожаління по негодаванню твому; а 
дай йому відчути радість і вдоволення, щоб 
зрадувались кости, що поломав єси. Виз
воль його від ворожого страху, й оссяй його 
заревом лиця твого, і ·даруй йому упокій; 
ради заслуг і посередництва Ісуса Христа 
Госnода нашого. Амінь. 

Молитва за виздоровлення хорого. 

ВСЕМОГУТНІЙ і невмирущий Боже, 
давче життя і здоровля: Благаємо тебе, ви
слухай молитви наші за слугу цього, для 
котроt·о nросимо милости від тебе, щоб бла
гословення твоє спочило на ньому й на тих, 
що послугують йому ліt<арствами, щоб ви
здоровів він на духу й на тілі, як така твоя 
воля, і віддав подяку тобі у Церкві святій; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Молитва за благословення ліків. 

ГОСПОДИ Ісусе Христе, великий Лікарю: 
Зглянься милостиво на цього слугу твого; 
даруй премудрість і розвагу тим, що слу
жать йому в слабости його; благослови усі 
ліки й сnособи лічення на здоровля йому; 
нростягни руку твою, і, як така воля твоя, 
приведи його до здоровля і сили, щоб він 

370 



Правило відвідування хорих 

жив і nрославляв тебе за доброту твою і 
благодать; на славу Імені твойому святому. 
Амінь. 

Молитва за здачу на Божу волю. 

БОЖЕ Отче наш небесний, в котрому 
жиємо, nо водимея й nробуваєм: Даруй 
цьому слузі твому, щоб він nоJ<лався тільки 
на твою волю святу; щоб він, чи жити ме, чи 
ні, твоїм був; ради того, що nолюбив нас і 
себе віддав за нас, Ісуса Христа Госnода 
нашого. Амінь. 

Подяка за початки виздоровлення. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що nриводиш до 
гробу і знов nіднімаєш: Віддаємо тобі щирі 
дякування за nревелике милосердя твоє, 

nроявлене на цьому братові нашому. Не
хай благословенне буде Імя твоє, що згадав 
єси його в слабости його, й дав йому в до
брий час nодужати. Нехай милосердя твоє 
не nокидає його, й даруй йому скілью1 твоєї 
благодати, щоб він вповні прийшов до здо
ровля на тілі, очерствів на умі, та зрадів 
надусі, й віддан тобі дякування у Святи
ні твоїй, і дожив віку свого у вірі й благо
вінню; у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

За жінку після пологів. 

ВСЕМОГУТНІЙ і всемилостивий Отче, 
віддаємо тобі сJ<ромні й щирі дяJ<ування 
наші, що зберіг єси слугу твою у болях її і 
в радував її приведенням на світ дитини; 
молимо тебе, не уйми від неі доброти твоєї й 
надалі; обнови здоровля й силу її; і по.~южи 
її виховати це дитятко для тебе, та щоб обоє 
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вони прийшли до вічного життя; у Христі 
Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Завважте, що молитву в цій Відправі 
може відмовляти хора людина сама за 
себе. 
Рівнож оці молитви можна відпра
вляти за хорих: Молебень підчас При
частії хорих, та Молебні, призначені 
на першу, другу й четверту неділю пе
ред Призодом; на тветю, четверту й 
шесту неділю Великого Посту; на Цвіт
ну Неділю; на четверту неділю по Вели
кодні; на Вознесення; на неділю по Воз
несенню; на неділю Трійці; на четвер
ту, шесту, сему, дванацяту, пятна
цяту, вісімнацяту й двацять-першу 
неділю після Трійці, Преображення, 
Св. Михаїла і всіх Ангелів, Св. Єванге
листа Луки й усіх Святих. 
Дальщі Уступи зі Святого Писання 
надаються до читання Біля постелі 
хорої людини: 

І. Уповання на Бога: Псальма 27, 46, 
9r, І2І; Припов. з, п- 26; Ісаї я 26, 
r-9; 40, І-ІІ; 40, 25 до кінця; 
Плач Єрем. з, 22-4r; Св. Маттея 
6, 24 до кінця. 

2. За здійснену Молитву: Псальми зи, 

З4· 
з. Молитва за небесну поміч: Псальми 

4З, 86, І4Зі Св. Якова 5, ro до кінця. 
4· Каяття: Псальми 5І, rзо. 
5· Хвала іі Подяка: Псальми rоз, r46; 

Ісаїя r2. 
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6. Бог досвідчує людину пораженням: 
йов зз, І4- зо; До Жидів І2, І--ІІ. 

7· Христос за приклад нам у страж
даннях: Ісаїя 5З: Св. Маттея 26, 
зб-46; Св. Лукzz гз, 27-49. 

8. Божий клич до каяття й віри: 
lсаїя 55· 

9· Блаженства: Св. Матт. 5, І-І2. 
Іо. Чування: Св. Луки І2, з2-40. 
п. Христос Пастир добрий: Псальма 

23; Св. йоана ІО, І-ІВ. 
І2. Надія на Воскресення: Св. йоана 

20, І-ІВ; 20, І9 до кінця; 2. Ко
ринт. 4, ІЗ; 5, І-9· 

ІЗ. Відкуплення: Римл.s, І--ІІ; В, ІВ 
до кінця; І. Св. йоана Іо, І--9· 

r4. Христіянська любов: І. І{оринт. ІЗ. 
І5· Зростання в благодати: Єфес. з, І] 

до кінця; 6, Іо-го; Филип. з, 7 ---І4· 
.r6. Терпеливість у стражданнях: Св. 

Якова 5, ІО до кінця. 
І7· Божа любов до людей: І. Св. Йоана 

З, І-7: 4, 9 до кінця. 
ІВ. Життя будучого віку: Св. йоана І4, 

І-6; Одкр. 7, 9 до кінця; 2І, 22; 
2І, І-7; 22, І-5· 
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ПРИЧАСТІЯ ХОРИХ. 

Як що всі вмируші люде попадають у 
наглі припадки, нещастя й недуги й 
не знають години, коли розстатися ма
ютІ> 3 цим світом, тим то, щоб вотщ 
зав:жди готові були для розлуки з цим 
світом, як покличе іх Господь, треба 
Парохові час-від-часу (особливо ж під
час пошести й помару) дбало нагаду
вати людям, щоб часто прий~tали Свя
ту Причастію Тіла й }{рови Спаса на
шого Христа, прилюдно в церкві; та що 
цив вотш забезпечуть себе на всякий 
випадок нагло!· небезпеки. Як же хара 
людина не може прийти до церкви, а 
бажає прийняти Св. Причастію у себе 
дома; тоді треба начас повідомити про 
це Пароха й сказати, кільки ще инших 
людей бажає прийняти Причастію 
разом з хор ою людиною (а їх повинно 
бути що найменше троє, а в остаточ
нім разі двоє) і, приготовивши відпо
відне місце в домі хорого, і все уладжене 
так, щоб Священик міг достойно від
правити Причастію, з Молебнем, Апо
столом та Євангелією того ж дня, як 
це йому можливе. 

МОЛЕБЕНЬ. 

ВСЕМОГУТНІЙ і вічно живий Боже, 
Творче людського роду, що кого любиш, 
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того наказуєш, й очищаєш кожного, кого 
nриймаєш: Благаємо тебе, змилуйся на ци.лt 
слугою твоїм, що доторкнув єси його рукою 
твоєю; і даруй йому nеребути цю недугу в 
терпінню, і відзискати тілесне здоровля 
своє (як така воля твоя), а як колись роз
лучиться душа його від тіла, даруй, щоб 
чистою стала вона перед тобою; у Христі 
Ісусі Госnоді нашім. Амінь. 

АПОСТОЛ. До Жидів r2, 5· 
СИН У мій, не гордуй каранням Госnод

нім, ані не nадай духом, коли nокарає тебе. 
Кого бо любить Господь, цього карає, й 
картає кожного сина, котрого приймає. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 5, 24· 
НАПРАВДУ, направду, кажу вам, Що 

хто слухає слово моє й вірує Пославшому 
мене, життя вічне має, й на суд не прийде; а 
перейде від смерти в життя. 

За цим Священик відправляє Службу 
Святої Причастй, зачинаючи від цих 
слів: ВИ, l{OTP/ СПРАВДІ ЧЕСНО 
І{АЄТЕСЬ і т. д. 
Як що хора людина дуже ослаблена, й 
треба числитися з часом, тоді взяти 
тільки Визнання Віри, Відпущення, 
Молитву Освящення дарів, Обряд по
давання Причастії, Молитву Господню 
та Благословення. 
Підчас подавання Св. Причастії, Свя
щеник перше сам причащається, опісля 
:>Іс подає тим, що причащаються кpilft 
хорого, а на останок хорііі людині. 
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А як людина бореться зі смертю, або 
священика запізно повідомлено, або як 
нема ще кого, хто причащавсяб разом 
з хорим, або для якої иншої важної 
причини хоралюдина не мо:нсе спожити 
Причастії Тіла й Крови Христової: 
Священик запевнює її, що як вона щиро 
кається за гріхи свої, й непохитно вірус, 
що Ісус Христос за неї перетерпів 
хрестну смерть, і кров свою пролив за 
викуп грішників, щиро згадуючи добро
дійства, які з цього вона має, й дякує 
йому за те від щирого серця; тоді спо
живає вона Тіло й Кров Христову на 
оздоровлення душі своєї, духом, хоч не 
приймає їх устами своїми. 
Коли ж хора людина за першим відві
данням Священика того часу прийме 
Причастію, тоді Священик скорочує 
Требу Відвідин, з Псальмою, а пере
ходить прямо до Причастії. 
Як що зі страху перед заразою нікого з 
Парохіян або Сусідів не можна діста
ти, щоб прийняли Причастію з хорою 
людиною, або в разах наглої потреби 
(оглянувшись, не знайдесь нікого зараз), 
тоді Священик сам один може з ним 
причащатися. 
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ВІДПРАВА 

ПРИ ПОХОРОНАХ МЕРЦІВ. 

Затямте, що неохрещених небіщиків 
не можна ховати з Відправою; як та
кож виключених з церкви та самовбій
ників. 
Затямте тако:нс, що коли вживається 
цеї Відправи, Священик може над мо
гилою відчитати Точки, зачинаючи 
від: ЧОЛОВІ}{ НАРОДЖЕНИЙ ВІД 
ЖОНИ, після цього коротку ЄКТЕ
НІЮ, МОЛИТВУ ГОСПОДНЮ, один 
або більше МОЛЕБНІВ, і БЛАГО
ДАТЬ ГОСПОДА НАШОГО і т. д. 
Священик з клиром, вийшовши на 
стрічу помершому до церковної брами, 
йде наперед тіла, до церкви або на 
цвинтар, і говорить, або співає: 

Я воскресення і життя, говорить Господь; 
хто вірує в мене, коли й умре, житиме: й 
усякий, хто жиє й вірує в мене, не вмре 
ніколи. Св. йоанна ІІ, 25. 26. 
Нехай не трівожиться серце ваше: ві

руйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця 
мого осель богато: колиб ні, я сказав би 
вам. Іду наготовити місце вам. Св. йоанна 
І4, І. 2. 
Я знаю, що Відкупитель мій жиє, та що 

він в останній день підійме з пороху оцю 
кожу мою, що розпадається. йова І9, 25. 
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Ні~ого бо не внесли ми у світ, то й ясно, 
що ючого не можемо винести. Господь дав, 
і Господь забрав; нехай благословиться 
Імя Господнє. І. Тш.1. 6, 7· Йова І, 2І. 

Як увійдуть до церкви, треба відспі
вати або відчитати одну або обі ці 
Псальми. 

Я СКАЗАВ, ПИЛЬНУВАТИМУ. 

Псал. 39· 
Я сказав, пильнуватиму доріг моїх: щоб 

не грішити язиком моїм. 
Держатиму уста мої, мов зауздані: нк 

довго безбожник передо мною. 
Я здержав язик і нічого не говорив: я 

замовк навіть від добрих слів; а це боліло 
й гризло мене. 
Серце в мені загорілось, від думок моїх 

огонь зайнався: і на останку я заговорив 
язиком моїм. 

Вияви, Господи, конець мій і міру днів 
моїх, щоб я знав, як довге життя моє. 

Бач, пядею відміряв єси дні мої, і вік 
мій, як ніщо перед тобою; і справді кожен 
чоловік, що живе, це тільки марна постать. 
Як тінь, ходить чоловік, і даремне він 

побивається: він збирає богацтва, тай не 
знає, хто їх забирати буде. 

І чого ж я дожидаю, Господи: моя надія 
на тебе. 
Визволь мене від усіх гріхів моїх; не від

дай мене на глум безумним людям. 
Я замовк і не відкривав уст моїх: бо ти 

це учинив єси. 
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Відверни від мене І<ару твою: Я пропа
даю від важкої руки твоєї. 
Коли караєш чоловіка за гріх, то й 

красу його нівечиш геп., неначе міль, що 
з їдає одежу: тим то кожен чоловік, це 
тільки марнота. 
Почуй молитву мою, Господи, й вислу

хай прохання моє: не мовчи на мої сльози. 
Бо я наче чужинець перед тобою: і наче 

прохожий, як усі батьки мої. 
Дай полекшу, нехай прийду до сили: 

доки відійду звідсі.1я, і не будевидно мене. 
Слава Отцю, і Сину: і Святому Духу. 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віІ<И вічні, Амінь. 

ГОСПОДИ, ТИ БУВ ПРИСТАННЮ. 

Псал. 90. 
Господи, ти був пристанню нашою: з 

роду в рід. 
Перше, заJ<И гори повстали, і ти сот

ворив землю і ввесь світ: від локонвіку в 
безконечність, ти єси, Боже. 
Ти обертаєш людей у зотління: і знов 

кажеш, Верніться, діти людські. 
Бо тисяча літ перед очима твоїми, як 

учерашній день: що минув, як сторожа ночі. 
Змітаєш їх геть, вони, як сон: і нагле 

вянуть, як трава. 

Вранці зеленіє, і росте: а в вечері ско
шена сохне і марніє. 
Ми бо нидіємо від гніву твого: від ярости 

твоєї ми тревожимось. 

Ти поставив перед собою несправедли
вости наші: й гріхи наші тайні перед світ
лом лиця твого. 
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Всі бо дні наші никнуть від гніву твого: 
і до кінця доводимо літа наші, як би яку 
розказану казку. 

Днів віку нашого всього сімдесять літ· 
а як при силі, вісімдесять літ: а сила їх; 
тільки труди й біда; як тільки вони 'ІННа
ються, і ми зникаєм. 
Хто бо знає силу гніву твого: й з істраху 

перед тобою обчислити суворість твою. 
Навчи нас, як лічити дні наші: щоб ми 

.\\огли віддавати серця наші для мудрости. 
Зглянься, Господи, на останок: зми

лосернея над слугами твоїми. 
Насити нас рано милостю твоєю: а· ми 

будемо радіти й веселитись по всі дні наші. 
Потіш нас після тих днів, що поражав 

єси нас: і після літ, в котрих ми горя за
знали. 

Яви діла твої слугам твоїм: і славу твою 
перед дітьми твоїми. 

І преясна Велич Господа Бога нашого 
буде над нами: і діло рук наших утверди 
для нас. 

Слава Отцю, і Сину, і святому Духові. 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

При похороні малих охрещених діто
чок, дозволяється замісць повисших 
Псальмів, оцю Псальму. 

ГОСПОДЬ ПАСТИР МІЙ. 

Псал. 23. 
ГОСПОДЬ пастир мій; не матиму не

достатку. 
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Він пастиме мене на зеленій леваді й по
веде мене над тихі потоки. 

Він направить душу мою: й поведе мене 
праведними стежками, задля Імени свого. 
Хочай би я переходив долину смертної 

тіни, не настрашуся ніякого лиха: бо ти 
єси зі мною; твоя палиця і твоя підмога 
додасть мені духа. 
Ти приготовиш стіл переді мною, на

проти тих, що доскулюють мені: ти по
мазав голову мою оливою, і чарка моя на
повнена-буде. 
А люба щирість і милосердя твоя будуть 

провежати мене всі дні життя мого: і про
живатиму в домі Господньому на віки. 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 

Тоді береться Науки з пятнацятої Го
лови попередного Листа Святого Павла 
до Коринтян. 

І. Коринт. І 5, го. 

ТЕПЕР ЖЕ Христос устав із мертвих, 
первісток зміж тих, що заснули. Бо як 
через чоловіка прийшла смерть, через чоло
віка прийшло також і воскресення з мерт
вих. Бо як в Адамі всі умирають, так у 
Христі всі оживають. Кожен же своїм 
порядком: Христос первісток; опісля ж 
Христові у приході його. Тоді приходить 
кінець, як передасть царство Богу, й От
цеві; коли зруйнує всяку владу, і всяке 
старшовання, і силу. Має ж царювати, 
доки не положить усіх ворогів під ноги 
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йому. Останній ворог зруйнується 
смерть. Усе бо впокорив під ноги йому. 
Коли ж бо каже, усе нокорено під нього, 
то явно, що окрім того, хто впокорив йому 
все. Коли ж упокориться йому все, тоді 
також і Син упокориться тому, хто вnо
корив йому все, щоб Бог був усе у всьому. 
Ато, що робитимуть ті, що охрестились у 
смерть, а мертві зовсім не воскресають? 
Чого ж і хрестяться ради мертвих? І чого 
ж непокоїмось кожного часv? Свідчать 
мені радощі про вас, що їх . ..\аю у Христі 
Ісусі Господі нашім, що-дня умираю. І{олиб 
я чоловічим робом боровся зі звірями в 
Єфесі, то яка мені користь? Коли мертві 
не встають, нумо їсти й пити, бо завтра 
помремо. Не обманюйте себе: ледачі бе
сіди псують добрі звичаї. Пробудіться до 
праведности та не грішіть: бо д,еякі не 
знають Бога: на сором вам кажу. Та хто
небуть скаже, Як устають мертві? І в 
якому тілі приходять? Безумний, те, що 
сієш, не оживе, коли не вмре. І те, що 
сієш, не тіло будуче сієш, а голе зерно, як 
лучиться пшеничне, або яке ин ше: а Бог 
дає йому тіло, яке хоче, й кожному насінню 
своє тіло. Не кожне тіло, таке саме тіло; 
тільки инше тіло в людей, инше тіло в ско
тини, инше у риб, инше ж у птацтва. Єсть 
також тіла небесні, й тіла земні, та инша 
слава небесних, а инша земних. Инша 
слава сонця, а инша слава місяця, й инша 
слава зір; зоря бо від зорі відріжняється 
славою. Так саме й восІ<ресення мертвих. 
Сіється в зотління; устає в нетлінню: 
сіється в безчестю; устає в славі: сіється 
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в немочі; устає в силі: сіється тіло при
родне; устає тіло духовне. Є тіло природне, 
і є тіло духовне. Так і написано, Стався 
перший чоловік Адам душею живою; а 
останній Адам животворчим Духом. Тільки 
вперед не було те, що духовне, а те, що 
природне; опісля ж духовне. Перший 
чоловік із землі, земний; другиіі чоловік 
Господь з неба. Який земний, такі й земні: 
і який небесний, такі й небесні. І яко ж 
носили ми образ земного, та носитимем і 
образ небесного. Це ж говорю, браття, що 
тіло і кров царства Божого наслідити не 
може; і зотління незотління не наслідить. 
Ось тайну вам кажу: Всі не впОІ<ОІмось, всі 
ж перемінимось у хвилину, у миг ока, за 
останньою трубою: бо затрубить труба, й 
мертві повстають нетлінними, й ми по
перемінюємося. Треба бо тлінному цьому 
вдягнутись у нетління і смертному цьому 
одягнутись у безсмертя. Як же тлінне це 
одягНеться у нетління й смертне це одяг
неться у безсмертя, тоді станеться на
писане слово; тоді здійсниться написано 
слово, Пожерта смерть побідою. Смерте, 
де твоє жало? Гробе, де твоя перемога? 
Жало смерти, гріх; а сила гріха, закон. 
Богу ж дяка, що дав нам перемогу через 
Господа нашого Ісуса Христа. Тим же, 
браття мої любі, будьте сталі, непорушні, 
завжди збагачуючись у ділі Господньому, 
бо знаєте, що праця ваша не марна перед 
Господом. 

При похороні маленьких діточок доз
воляється, замісць повисшої Науки, 
взяти одно або й обоє із оцих. 
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Св. Маттея І8, І-- 6. Іо. 

ТОГО часу nристуnили учеющи до Ісуса 
кажучи, Хто більший у царстві небесному? 
І, покликавши Ісус дитяко до себе, nо
ставив його серед них, і сказав, Направду 
кажу вам, !{оли не навернетесь, та не ста
нете, як діти, то не ввійдете в царство не
бесне. Оце ж хто смириться, як дитятко 
це, той більший у царстві небесному. І хто 
прийме одно таке дитятко в імя моє, мене 
nриймає. Хтож зблазнить одного з цих 
малих, що вірують у мене, лучше йому, 
щоб повішено млинове жорно на шию йому, 
та й утоплено в глибині морській. Гля
діть, щоб не погордувати одним із малих 
цих; бо кажу вам, Що ангели їх на небі 
по-всяк-час бачать лице Отця мого небес
ного. 

І. Солун. 4, IJ. 
НЕ хочу ж, браття, щоб ви не відали про 

тих, що вnоІ<Оїлись, щоб не скорбіш1 ви, 
як инші, що не мають надії. Бо . коли 
віруємо, що Христос умер і воскрес, так 
Бог і тих, що поснули в Ісусі, nриnеде з 
ним. Це бо говоримо вам словом Госnод
нім, що ми, котрі зостанемось живими до 
приходу Господнього, не поnередимо тих, 
що впокоїлись. Сам бо Госnодь з nокли
ком, з голосом архангельським і з трубою 
Божою зійде з неба, й мертві в Христі 
воскреснуть найперше: потім ми, що зо
станемось живі, разом з ним будемо nід
хоплені в хмарах на зустріч Господеві на 
воздух, і так завсіди з Госnодом будемо. 
Тим же втішайтr один одного словами цюш. 
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Тоді можна сказати або відспівати 
Апостольське Визнання Віри, всі люде 
на ногах. 

Тут Священик мо:ж:е скоротити ту 
частину Відправи, що відправляється 
в церкві, уживши короткої Єктенії, 
Молитви Господньої, та одної або 
rJвox із слідуючих молитов. 
Як стануть над гробом, а тіло при
готовляється до ялш, Священик про
мовляє, або, --- Священшс 3 Клиром 
співають: 

ЧОЛОВІ}{, народжений від жони, має 
тільки короткий час для життя, і сповне
ний горем. Підростає й паде, як підко
шена квітка; проминає, неначе тінь, і ні
коли не має одного пристанівку. 
Серед життя ми в смерти: В ко.\\у шукати 

нам помочі, як не в тобі, Господи, що за 
наші гріхи справедливе гніваєшся на нас? 

Однак, Господи Боже пресвятий, Господи 
всесильний і всемилостивий Спасе, не від
дай нас на пота.'Іу гірким болям вічної 
смерти. 

Ти знаєш, Господи, тайни сердець наших; 
не відхили милосердного уха твого від 
молитов наших; а пощади нас, Госnоди, 
всесвятий, Боже всесильний, святий і все
ласкавий Спасе, вседостойний Судіє віч
ний, не дай нам в останній годині, через 
смертні судороги, відпасти від тебе. 

Тоді, юс люде к11дають землю на тіло, 
Священик промовляє, 

ОЦЕ, як уподобалось Всемогутньому Бо
гові з превеликої милости його покликати 
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до себе душу цього помершого брата на
шого; віддаємо й тіло його (її) до землі~ 
землю до землі, порох до пороху, попіл до 
попелу; з певною й непохитною вірою й 
надією на Воскресення до вічного життя, 
у Господі нашім Ісусі Христі; котрий пе
ремінить тлінне тіло наше на подобину 
свого преславного тіла, могутнім діланням 
своїм, котрим він може усе підчинити собі. 

При похороні на морі. 

ОЦЕ, як нподобалось Всемогутньому 
Богу з превеликої милости його, забрати 
до себе цього помершого тут брата нашого: 
Віддаємо тіло його глибинам морським на 
зотління, з дожиданням Воскресення тіла 
(коли море віддасть мерців своїх) і життя 
будучого віку, у Христі Ісусі Господі на
шім; котрий з приходом своїм перемінип, 
тлінне наше тіло на подобину свого пре
славного тіла, за могутнім діланням своїм, 
котрим він може усе підчинити собі. 

Тоді треба змовити або відспівати, 

І чув я голос з неба, промовляючий до 
мене, Напиши, Відтепер блаженні мертві, 
що вмирають в Господі; Справді так, про
мовив Дух, вони бо спочивають по трудах 
своїх. 

Або, при похороні охрещених малень
ких дітей, 

СКАЗАВ Ісус, Допустіть діточок при
ходити до мене, і не бороніть їм: таких бо 
царство Боже. 

Тоді Священик каже. 

Господи, помилуй нас. 
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Христе, nомилуй нас. 
Госnоди, помилуй нас. 
ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя

титсья Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється воля, на землі, як і на небі: 
Хліб наш насушний дай нам сьогодні; І 
даруй нам провини наші, як і ми даруємо 
тим, що провиняються проти нас; І не 
вnровадь нас у спокусу, А визволь нас віл 
лукавого. Амінь. 

Священик. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, в котрому про
живають духи, що відійшли звідсіля в 
Господі, і в І<отрому душі вірних, що виз
волились nід тяготи тіла свого, пробуnають 
в радощах і щастю: Хвалимо й величаєrvю 
Імя твоє святе, за всіх слуг твоїх, що до
бігли до мети й додержали віри; благаючи 
тебе, щоб уподобалось тобі, з велю<ої до
броти твоєї, скоро доповнити число ви
браних твоїх і прискорити прихід царства 
твого; щоб і нам, з тими, що відійшли звід
сіля в правдивій вірі в Імя твоє святе, спо
добитися повного звершення й невимовної 
слави, тілом і душею, у вічній твоїй і без
конечній славі; у Христі Ісусі Господі на
шім. Амінь. 

Молебень. 

МИЛОСТИВИЙ Боже, Отче Господа 
нашого Ісуса Христа, котрий єсть воскре
сення і життя; в котрому всякий віруючий 
житиме, хоч і вмре; а кожен, хто жиє й 
вірує в нього, не вмре ніколи; котрий і 
нас навчив (через апостола свого Святого 
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Панла) не жалувати, як ті, в кого нема 
надії, за тими, що позасипляпи в ньому: 
Смиренно благаємо тебе, Отче, воскреси 
нас із гріховної смерти до життя в правед
ности; щоб, коли ві дійдем із цього світа, 
змогли ми спочити в ньому; як оце, на

діємося, і цей брат наш спочиває; та щоб 
в останній день, коли всі воскреснуть і нас 
не віддалив єси від лиця твого, а привитав 
тими щасливими словами, котрі виголо
сить тоді улюблений Син твій до всіх, хто 
любить і боїться тебе, про.11овляючи, При
йдіть, благословенні діти Отця мого, на
слідуйте царство приготоване вам від по
конвіку: Даруй це, благаємо тебе, Отче 
милосердний, ради Ісуса Христа, Посеред
ника й Відкупителя нашого. Амінь. 
БЛАГОДАТЬ Господа нашого Ісуса 

Христа, і любов Божа, і Причастія Святого 
. Духа, зі всіма нами навіки. Амінь. 

Або це, 

БОГ упокою, що воскресив із мертвих 
Господа Ісуса, того великого Пастиря овець, 
кровю вічного заповіту, нехай звершить 
вас у всякому доброму ділі для сповнення 
волі його, нехай спомагає ув вас те, що 
угодне перед лицем його, у Христі Ісусі; 
котрому подобає хвала на віІ<И вічні. Амінь. 

Увага. Як конечність вимагає, ціле це 
Богослуження вільно відправляти в 
церкві: тільки щоб сЛова: ОЦЕ, ЯJ< 
НПОДОБАЛОСЬ ВСЕМОГУЧОМУ 
БОГУ і т. д. змовити над гробом. 
Додаткові Молитви, що їх Священик 
Jrtoжe вживати, як хо•Іе. 
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ВСЕМОГУТНІЙ і предвічний Боже, від 
серця благаємо тебе, з доброти твосї, по
тіш і заступися за всіма, що в цьому про
минаючому життю журяться, сумують, тер

плять недостачі, хорують і переживають 
усякі нещастя. Благословляєш Імя твоє 
святе, за всіх слуг твоїх, що відійшли із 
цього світа з вірою та страхом; благаючи 
ласки в тебе, щоб допоміг нам ійти за їх
німи добрими прикладами, щоб з ними і 
нам статися причастинками небесного цар
ства твого: Даруй це, Отче, ради Ісуса 
Христа, єдиного Посеред~;~ика й Заступ
ника нашого. Аміпь. 
ОТЧЕ небесний, що благословенний Син 

твій Ісус Христос плакав перед гробом 
Лазаря: Зглянься, молимо тебе, і зжальсн 
над цими людьми, що сумують і горюють; 
потіш їх, Господи, твоєю ласкавою роз
радою; дай їм зрозуміти, що усе в життю 
складається на добро люблячим тебе; і 
даруй їм безупину покладатись на тебе й 
надіятись на твою батьківську опіку; у 
тому ж Ісусі Христі Господі нашім. Аміпь. 
ДАРУЙ, Господи, щоб, як охрестились 

ми у смер.ть благословенного Сина твого, 
а Спаса нашого Ісуса Христа, так, щоб 
через безупинне умертвлювання JІихих 
похотей наших, погреблись JІ.іИ з ним; та 
щоб крізь ворота смертні та гріб прийти 
нам до радісно1·о воскресення; задля за
слуг того, що був умер, поховали його, і 
знов воскрес для нас, Сина твойого Ісуса 
Христа Господа нашого. А.міпь. 
ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що зібрав єси 

вибраних твоїх в один Союз, і братівство у 
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предивному тілі Сина твого Ісуса Христа 
Господа нашого: Даруй нам благодать 
жити по прикладу благословенних Святих 
твоїх, наслідувати їх чесне та богобійме 
життя, щоб і ми змогли прийти до тих не
вимовних радощів, приготованих для всіх 
щиро люблячих тебе; у Христі Ісусі Гос
поді нашім. Амінь. 
БОЖЕ, що дням твоїм немає кінця, а 

ласок твоїх ніхто не почислить: Дай нам, 
благаємо тебе, глибоко відчути короткість 
і непевність людського життя на землі: і 
нехай Дух Твій провадить нас у святости 
й праведности всі дні життя нашого: Щоб, 
коли вже відслужимо тобі в роді нашім, 
змогли зібратись з батьками нашими, маючи 
свідоцтва доброго сумління; в обєднанню 
святої Соборної Церкви; в певноті.непохит
ної віри; в розраді розумної, побожної й 
святої надії, у ласці твоїй, Боже наш, і в 
звершеній любови зі всіма людьми. Даруй 
це, благаємо тебе через Христа Ісуса Гос
пода нашого. Амінь. 

Підчас Похорону маленьких діточок, 
можна вживати оцих Молебнів. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, що із уст не
мовлятоІ<, і тих, що годуються матірними 
сосками, проявив єси силу й дав діточкам 
прославляти тебе смертю своєю: Умертви 
й убий всякі лихі похоті у нас і так зміцни 
нас ласкою твоєю, щоб праведністю життя 
вашого й непохитною вірою нашою, змогли 
ми до кінця життя нашого, прославляти Імя 
твоє святе: у Христі Ісусі Господі нашім. 
Амінь. 
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ОТЧЕ небесний, що лице твоє на небі 
діточки маленькі усе бачать: Дай нам 
упевнитись в вірі, що ця дитинка відійшла 
від нас у безпечне місце вічної любови твоєї; 
у Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 
ГОСПОДИ Ісусе Христе, що брав єси 

діточок на руки й благословив їх: Відкрий 
очі наші, благаємо тебе, щоб зрозуміли ми, 
що ти пригорнув до себе й це дитятко обій
мами твоєї любови, й наділив його бла
гословенням великої милости твоєї; ти бо 
жиєш і царствуєш з Отцем, і Святим Духом, 
один Бог, по віки вічні. Амінь. 

АПОСТОЛ. І. Солун. 4, IJ. 

НЕ хочу ж, браття, щоб ви не відали про 
тих, що впокоїлись, щоб не скорбіли ви, 
як инші·, що не мають надії. Бо коли 
віруємо, що Христос умер і воскрес, так 
Бог і тих, що поснули в Ісусі, nриведе з 
ним. Це бо говоримо вам словом Господнім, 
що ми, котрі зостаємось живими до при
ходу Господнього, не попередимо тих, що 
ВПОІ<Оїлись. Сам бо Господь з покликом, 
з голосом архангельським і з трубою Бо
жою зійде з неба, й мертві в Христі воскрес
нуть найперше: потім ми, що зостанемось 
живі, разом з ним буде.\Ю підхоплені в 
хмарах на зустріч Госnодеві на воздух, і 
так завсіди з Госnодом будемо. Тим же вті
шайте один одного словами цими. 

ЄВАНГЕЛІЯ. Св. Йоана 6, 37· 

УСЕ, що дає мені Отець, до мене nрийде; 
а хто приходить до мене, не вижену геть. 
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Бо зійшов я з неба, не щоб чинити волю 
мою, а волю пославшого мене. Це ж воля 
пославшого мене Отця, щоб зі всього, що 
дав мені, не загубив я нічого, а воскресив 
його останнього дня. Це ж воля послав
шого мене, щоб кожен, хто .1шдить Сина, 
і вірує в нього, мав життя вічне; і я во
скрешу його останнього дня. 

Або, Св. йоана п, гІ. 

КАЖЕ тоді Марта до Ісуса, Господи, 
коли б ти тут був, не вмер би брат мій. 
Тільки ж знаю, що й тепер, чого попросиш 
у Бога, дасть тобі Бог. Каже їй Ісус, Во
скресне брат твій. Каже Марта йому, Я 
знаю, що восресне у восІ<ресенню остан

нього дня. Каже їй Ісус, Я воскресення іі 
життя: хто вірує в мене, коли й умре, 
житиме: а хто жиє й вірує в мене, не вмре 
ніколи. Чи віруєш цьому? Каже вош1 
йому, Так, Господи: Вірую, що ти єси Хри
стос, Син Божий, що має на світ прийти. 
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ПОЛОГІВ 

звичайно звана. 

ВИВІД. 

Жінка в приняти й час після пологів має 
прийти до Церкви, прилично вбрана, 
і стати навколішки на вигідному місці, 
як годиться, або на місці, призна
ченому Ординарісм; а тоді Священик 
відзивається до неї. 

ОЦЕ, коли вподобалось Всемогутньому 
Богу помогти тобі перебути народи~ш, і 
звільнити тебе від тяжкої небезпеки при 
пологах, твоя повинність віддати Богу 
щирі дякування, промовляючи. 

Тоді Священик говорить ІІ6 Псальму. 

ВЕЛЬМИ РАДУЮСЬ. 

ВЕЛЬМИ радуюсь: бо Господь вислухав 
голосу молення мойого; 

Він бо прихилив до мене ухо всо є; тим 
то кликатиму до нього всі дні мої. 
Обмотали мене смертні пута: й пекольні 

болі схопили мене. 
Попав я в сум та отяжіння, і покликав 

я Імя Господнє: Благаю тебе, Господи, виз
воль душу мою. 
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Благий Господь і справедливий: і мило
сердний Бог наш. 

Господь заступає простодушних: Я був 
у нужді, і він поміг мені. 
Вернись до впокою. твого, душе моя: бо 

Господь внизгородив тебе. 
ЧОМ же? ти визволив душу мою від 

смерти: очі мої від сліз, і ноги мої від 
упадку. 

Ходитиму перед Господом: в країні 
живих. 

Я вірував, тому й говоритиму: Я ж буu 
болем пригноблений. 
Чим віддячити Господеві : за всі добро

дійства його, що він учинив для мене? 
Чашу спасения прийму: й Імя Господнє 

призову. 

Сповню Господеві всі обітниці мої, перед 
усім народом його: 
У дворах дому Господнього, серед тебе, 

Єрусалиме. Славіть Господа. 
Слава Отцю, і Сину: і Святому Духові. 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на віки вічні. Амінь. 
Або цю Псальму І27. 

коли господь. 

КОЛИ Господь не ставить хати: даремно 
трудяться будівничі. Коли Господь не 
стереже города; даремне пильнує сторожа 

Даремно встаєте ви рано, лягаєте пізно, й 
їсте хліб гіркий: він бо дає солодкий сон 
тим, кого любить. 
ОСЬ, діти, овощ утроби; це насліддя і 

дари, що походять від Господа. 
Як стріли в руці велитня: так і молоді діти. 
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Щаслив чоловік, що наповнив ними са
гайдака свого: вони не засоромляться, як 
говоритимуть з ворогами у воротах. 

Слава Отцю, і Сину: і Святому Духові. 
Як було споконвіку, і тепер, і завжди 

буде: на вічні віки. Амінь. 
Тоді Священик говорить. 

ПОМОЛІМСЯ. 

Господи, помилуй нас. 
Христе, помилуй нас. 

Господи, помилуй нас. 
ОТЧЕ наш, що єси на небі, Нехай свя

титься Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється воля твоя, на землі, як і на 
небі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні; 
І даруй нам провини наші, Як і ми даруємо 
тим, що провиняються проти нас; І не 
впровадь нас у спокусу, А визволь нас від 
лукавого. Бо твоє єсть царство, і сила, і 
слава, Навіки вічні. Амінь. 
СВЯЩЕНИК. Спа~и, Господи, жінку 

цю, слугу твою; 

ВІДПОВІДЬ. Що на тебе всю надію 
має. 

СВЯЩЕНИК. Будь її сильною стіною; 
ВІДПОВІДЬ. Від лиця ворога П. 
СВЯЩЕНИК. Вислухай молитву нашу, 

Господи. 
ВІДПОВІДЬ. І нехай голос наш дійде 

до тебе. 

СВЯЩЕНИК. Помолімся. 

ВСЕМОГУТНІЙ Боже, віддаємо тобі 
щирі дякування за це, що пощадив єси оцю 
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жону підчас тяжих її болів з приводом на 
світ дитини: Даруй, благаємо тебе, Отче 
милостивий, щоб вона при твоїй помочі 
проживала в вірі й ходила після твоє~ волі, 
в цьому життю; а також сталась сшльни

цею вічної слави в будучому життю; у 
Христі Ісусі Господі нашім. Амінь. 

Тоді Священик говорить. 

НЕХАЙ Господь благословить тебе, й 
хоронить тебе; Нехай Господь лицем своїм 
оссяє тебе; й милостивий буде тобі; Нехай 
Господь підніме лице своє па тебе, і дасп 
тобі впокій, тепер і навіки. Амінь. 

Жінка, як nриходить до виводу, має 110 
звичаю принести дари; а як є тоді 
Причастія, треба, щоб вона прийняла 
святу Причастію. 
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ВІДМОЛЕННЯ 
АБО ВІДВЕРНЕННЯ БОЖОГО ГНІВУ Й 

СУДУ ПРОТИ ГРІШНІ КІВ. 

З ПЕВНИМИ МОЛИТВАМИ ВЖИВАТИ 
ТРЕБА ПЕРШОГО ДНЯ ПОСТУ ТА ЩЕ 
ДЕІ{ОЛИ, ЗГІДНОЗПОСТАНОВОЮ ОР-

ДИНАРІЯТУ. 

Після Утрені, як скінчиться Єtапенія, 
по звичаю, Священик від столика або 
з tслироса, промовляє. 

БРА ТТ Я, в стародавній церкві, був но
божний звичай НаІ<азання; що, на початку 
Єктенії, таких людий, що були оскаржені 
за великий гріх, ставили до прилюдної но
кути, й карали на цьому світі, щоб їх душі 
спаслись у День Господень; та щоб другі, 
вразумившись цим прикладом, мали більше 
страху перед злими ділами. 

Замість цього, доки можна буде знов від
новити наказания (а це придалосяб дуже 
й тепер), вважається потрібним, щоб під 
цей час (перед усіма вами) відчитати за
гальні декрети Божого гніву, взяті із 27-ої 
Голови Пятої Книги Мойсея із инших 
місць Писання; та щоб ви кожну точку 
відповіли, АМІНЬ: На те, щоб, упевнив
шись про велике негодовання Боже до 
грішників, змогли ви лскше прихилитись 
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до чесного й дійсного каяття; і більш обе
режно поводились в ці небезпечні дні· 
втікаючи від тих поганих діл, проти котри~ 
нласнюш устами заявляєте гнів Божий. 

Гlf ІВ Божий на тій людині, що робить 
якого-будь струганого боввана, щоб по
кланятися йому. 

А люди мають відповідати, говорячи. 

АМІНЬ. 

СВЯЩЕННІ{. Гнів Божий на пи лю
дині, що зневажає свого батька або матір. 
ВІДПОВІДЬ. АМІНЬ. 
Священик. Гнів Божий на тій людині, 

що пересуває сусідську межу. 
Відповідь. Амінь. 
Священик. Гнів Божий на тій людині, 

що зведе сліпого з дороги його. 
Відповідь. Амінь. 
Священик. Гнів Божий на тій людині, 

що обманить чуженицю, сироту або вдову. 
Відповідь. Амінь. 
Священик. Гнів Божий на тій людині, 

хто вдарить ближнього свого потайно. 
Відповідь. Амінь. 
Священик. Гнів Божий на тій людині, 

що робить перелюб. 
Відповідь. Амінь. 
Священик. Гнів ·Божий на тш людині, 

що бере плату, аби вбити невинного. 
Відnовідь. Амінь. 
Священик. Гнів Божий на тій людині, 

що покладається на людину, й бере собі її 
на оборону, а в серці своїм віддаляється 
від Бога. 
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ВідnоІІідь. Амінь. 
Священик. Гнів Божий на немилосерд

них, блудниках, захланниках, ідолопо
клонниках, клевстнш<ах, богоху.1ьниках, 
пяницях і визискувачах. 

Відповідь. Амінь. 

СВЯЩЕНИК. 

ТЕПЕР в виду цього, що гнів 
Божий пробуває на всіх тих, котрі 

nc.119, 21. блудять і відступають від запо
відий Божих; (Па'Іятаючи на 
страшний суд, що висить над голо
вами нашими й готов упасти на 
нас); вернімось до Господа Бога 
в повні сокрушеннім серци; опла
куючи й каючись за грішне наше 
життя, признаючись і сповідаю
чись із гріхів наших, і стараючись 
приносити бодрі овочі каяття. 

Мат. з, 10. Вже ж бо сокира коло кореня де

рева лежить; тим І< о жне дерево, 

що не дає доброго овочу, зру
бають тай кидають в огонь. Страш-

до Жид 10, но впасти в руки Бога Живого: 
31 · Жаром посипле він на грішників 

Пс.lІ. б. сіти; огонь і сірка, буря і хурто
вина це буде частина напитку їх. 

Ісаія 26,21. Ось бо Господь вийде з пробутку 
свого покарати земнородних за 

ледарства їх. Хтож видержить 
Мат.з,г. день приходу його? Хто встоїть, 
Мат. з, 12. як він явиться? У руці в нього 

лопата й перечистить він тік свій, 
він збере пшеницю свою до сто-
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доли; а полову спалить огнем 

І. со.л. Б,~. невгасимим. День Господень при-
.з, 4· йде, як злодій, в ночі: і як люди 

казатимуь, Супm<ій і все безпечно, 
тоді нагло настигне на них поги
бель, як муки нападають поліж
ницю, і не втічуть вони. Тоді 

Ри.w. ~. J, .5. явиться гнів Божий в день пімсти, 
що вперті грішники, жорстоким 
серцем своїм стягнули на себе; що 
погордили добротою, дожиданням 
і довготерпінням Божим, як юш
І<ав їх безнастанно до каяття. 

llpun. J, 28, Тоді кликатимуть до мене (го-
'10· ворить Господь) та не озвуся; здо

світку шукати будуть, та не знай
дуть мене; за те, що знання зне

навиділи, і страху Божого не 
прийняли, а зненавиділи мою 
раду, й погордили докорами .'Іюїми. 

мат.25,1О, Тоді запізно буде стукати, як 
11• 12· двері зачинені; і запізно благати 

помилування, коли суд зачнеться. 

Ой, страшний голос найсправед
ливійшого декрету, що виголо
ситься над ними тоді, як ска
жеться до них, І-йдіть, прокляті, 
в огонь вічний, приготований 
діяволові та ангелам його, Тим 

:J. Кор. в, t. же браття подбаймо, нім ще 

пора, доки треває день спасения 

бо надходить ніч, коли ніхто не 
11оан.9, 4,5. зможе робити: Доки маємо світло, 

віруймо в світло, й ходімо, як 
діти світла, щоб не викинули нас 
у темряву страшну, де плач і 
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Mam.25,JO. скреготання зубів. Не надужи
ваймо доброти Божої, що накли
кує нас до поправи і задля без
конечного милування обіцяє нам 
прощення минулого, як ми ширим 

і непохитним серцем обернемося 
ІсаїяІ, 18. до нього. Бо, хочай би гріхи наші 

були, ЯІ( кармазин червоні, вони, 
як сніг, убіляться; і хочай булпu 
вони, як пурпура, убіляться, як 

Еа-<.18, зо. вовна, Відверніться, Говорить Гос
подь, від усіх проступків наших, 
а гріх ваш не буде погубою Ва
шою; відкиньте геть від себе усю 
безбожність Вашу, що чинили її: 
Сотворіте нові серця й нового духа 
в собі: пощож вам умирати, тн 
доме Ізраїлів? Мені бо не люба 
смерть того, хто мусить умерти. 

говорить Господь Бог. Оберніться 
ж. а жити мете. 

І.Св.ів.2.1,2. А як ми зrріши.1и, Застунник<t 

.Іtаємо перед Отцем, Ісуса Христа 
Праведника; а він вблагання за 
гріхи наші. 

Імїя 53, s. Він же поранений був за гріхн 

наші, й мучений за беззаконня на
ші, обериімен же до милосердного. 
що приймає всіх розкаяних гріш
ників; певні будьмо, що він готов 
прийняти нас, і хоче простити 
нам, як прийдемо до ш,ого з до
стойним каяттям; як віддамо себе 
йому, і від тепер ходитимем його 
стежками; як возь~tемо на cel'ir 
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Mam.JJ,29, ярмо його любе й тягяр його лег-
зо. кий, і за HlfM лійдем у тихости, по

куті й любови, і поводитись бу
демо по наставленням Святого 
Духа, завжди шукаючи його сла
ви, й служачи йому в нашому по
кликанню з подякою, Як це ми 
зробимо Христос визволить нас 
від прокляття закону, та від 
страшного суду, що впаде на тих. 

котрі стануть ліворуч, а нас по
ставить він праворуч і дасть нам 

Иат.tз,зз, щире благословення отця свого, 
34• заставляючи нас прийняти на

сліддя в царстві небесному: до 
котрого в певности приведе нас 

задля безконечного милосердя 
свого. Амінь. 

Тоді всі припадають на коліна. 
Священик на свому місці для читання 
Єктенії. 

І всі разом говорять оцю Псаль.му. 

ПОМИЛУЙ МЕНЕ, БОЖЕ, Пс. 51. 

Помилуй мене, Боже, по оревеликій ми
лости твоїй по оремногому милосерді твому, 
даруй беззаконня моє. 
Обмий мене зовсім від несправедливости 

моєї: й очисти мене від гріха мого. 
Я бо признаю беззаконня моє: і гріх мій 

все переді мною. 
Перед тобою одним я згрішив, і вчинив 

те, що є зло, перед очима твоїми: щоб ти 
був оправданий в -словах твоїх і справедли
вий в суді твоїм. 
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Ось бо я в беззаконю родився: н грі сі 
почала мене мати моя. 

Ось ти любиш правду в серці і в сердині 
серця покажеш мені тайну мудрість твою. 
Очисти мене від гріха іссопом, і буду 

чистий: обмий мене, і буду над сніг білій
ший. 
Дай мені почути радість і веселість: 

зрадіють кости тобою розбиті. 
Відверни лице твоє від гріхів моїх: 

прости всі беззаконня мої. 
Сотвори мені, Боже, чисте серце: 11 об

нови в мені духа праведного. 
Не відкинь мене від лиця твого: й Духа 

твого Святого не відбери від мене. 
Приверни мені радість спасения твого: 

й духом вольним покріпи мене. 
Тоді покажу беззаконним дороги твої: 

і грішники обернуться до тебе. 
Визволь мене від крівавої вини, Боже, 

Боже спасения мого: й уста мої радісно 
nе,1ичатимуть справедливість твою. 
Ти бо не бажаєш жертви, а тоя приніс би 

тобі: жертва всепалення не люба тобі. 
Жертва Богу дух сокрушений: серця 

сокрушеного й смиренного ти не відІ<Инеш, 
Боже. 
Щасти Боже Сіону, по благій волі твоїй: 

здвигни мурі Єрусалима. 
Тоді будуть тобі любі жертви правди. 

жертви цілопалення й приноси: тоді поло
жать бичків на жертвенник твій. 
Слава Отцю, І Сину: і Святому Духові. 
Відповідь. Як було споконвіку, і тепер, 
завжди буде: на віки вічні. Амінь. 
Господи, помилуй нас. 
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Христе, помилуй нас. 

Господи, помилуй нас. 
Отче наш, що єси на небі, Нехай свя

пtться Імя твоє, Нехай прийде царство твоє, 
Нехай діється nоля твоя, на зе.\ІЛі, як і на 
небі. Хліб наш насушний дай нам сьогод
ні; І даруй нам провини наші, Як і ми да
руємо ти.VІ, що провиняються проти нас; і 
не впровадь нас у спокусу, а визволь нас 

від лукавого. Амінь. 

Священик: Сnаси слуги твої, Господи. 
Відповідь: Що покладаються на тебе. 
Священик: Пішли їм поміч з висоти. 
Відповідь: І nо-всяк-часно борони їх. 
Священик: Поможи нам, Боже Спасе наш. 
Відповідь: І задля слави Імени твойого 

визволь нас; по.VІилуй нас грішних І.VІенн 
ТВОЙОГО ради. 

Священик: Вислухай !ІІолення наше, 
Господи. 

Відповідь: нехай голосіння наше дійде 
;{о тебе. 

Священик. Помолімся. 
Ми молимо тебе, Господи, вислухаІЇ 

."Іаскаво молитви наші й пощади усіх тих, 
що спавідаються перед тобою з гріхів своїх; 
щоб ті, котрим сумління доскулює за гріхи, 
змогли милостю твоєю визволитись й одер
жати прощення й ддарування; у Христі 
Icvci Госnоді нашім. Амінь. 

·Боже, вседержителю, Отче ласкавий, що 
.VІилуєш усіх людей і не ненавидиш нічого 
що сотворив єси; що не бажаєш смерти 
грішника, а щоб він обернувся від гріха, і 
спасся: даруй вселаскаво провини наші; 
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прийми й потіш нас умучених і пригнічених 
тягарО:\\ гріхів наших. Ти же по приро,,і 
завжди _,шлосердний; і один тільки можеш 
дарувати гріхи. Пощади нас, Господи до
брий, пощади людей твоїх, котрих шщупив 
єси; не прийди на суд із слугами свої.,ш. 
немічними й грішними; а так відверни гнін 
твій від нас, що в покорі при:щає_,,о немі•І 
нашу, й даруй нам дійсне І<аяття н недома
ганнях наших, і так спіши на по:\ііч на.\І 
на сім світі, щоб могли ,,ш вічно жити н 
будучім світі; у Христі Ісусі Господі на
шім. А,иінь. 

Тоді люде повторяють за Священикu.Іt. 

Наверни нас, Господи добрий, і _,ш на
вернемося. Милостив будь, Господи, .10 
:1юдей твоїх, що обертаються до тебе н 
сльозах, пості й молитві. Ти бо єси :о.шлосер;t
ний Бог, повний співчування, довготер
пеливий і милуючий. Ти вибачаєш, колн 
_,ш заслугуємо на кару, і в гніву твому 
згадуєш милосердя. Пощади людей твоїх. 
Господи добрий, Пощади їх і не дай наслід
;:J.Ю твому попасти в безладдя. ВпслухаЇІ 
нас, Господи, бо милосердя твоє велике, іі 
задля пребогатих милостей твоїх згляньсн 
на нас; Задля заслуг і заступства благо
словенного сина твого, Ісуса Христа, Гос
пода нашого. Амінь. 

Тоді сам Священик говорить. 

Господи, благослови нас, держи нас: 
Господи, просвіти лице твоє на нас, і MllfJ 
подай нам, тепер і на віки. Амінь. 
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