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На славу і хвалу 
всемогучого Бога, в Тройці Єдиного, 
Пресвятої Богородиці і всіх Святих, 

за благословенням Блаженнішого Мирослава Івана 
Кардинала Любачівського,

Отця і Глави Української Католицької Церкви, 
видається книга ця
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ГЛАВА 1.

Р ОДОВІД * Ісуса Христа, сйна Давй- 
да, сйна Авраама. Авраам поро- 

дйв Ісаака, Ісаак породйв Якова. Яків 
породйв Юду і братів його. Юда поро
дйв Фареса та Зару від Тамари. Фа- 
рес породйв Есрбма, Есрбм породйв 
Арама. Арам породйв Амінадава, Амі- 
надав породйв Наасона, Наасон поро
дйв Салмона, Салмон породйв Вобза

Зач.
1

Неділя перед Різдвом Христовим, святих отців: 
Кнйга родоводу *



і 12 ВІД МАТЕЯ 1ВІД Рахави, Вобз породйв Йоведа від 
Рути, Йовед породйв Єссея, Єссей по 6 я

родйв царя Давйда. Давйд же цар по
родйв Соломбна від ЖІНКИ Урїї, Соло- ,  І
мбн породйв Ровоама, Ровоам породйв 
Авію, Авія породйв Асафа. Асаф по
родйв Йосафата, Йосафат породйв Йо- 
рама, Йорам породйв Озію. Озїя по

І родйв Иоатама, Иоатам породйв Аха- 
за, Ахаз породйв Єзекію, Єзекія поро 10 »і дйв Манасію, Манасія породйв Амбса, і11 ®і  ̂ о
Амбс породйв Иосію, Иосїя породйв
Єхонію і братів йогб за вавилбнського 
переселення. А  після вавилбнського 12 »

л переселення Єхонія породйв Салатіша,
п Салатіїл породйв Зоровавела, Зорова- 13 ®

вел породйв Авіюда, Авіюд породйв 
Еліякйма, Еліякйм породйв Азбра, 
Азбр породйв Садбка, Садбк породйв 14 »

Ахйма, Ахйм породйв Еліюда, Еліюд 15 »

породйв Єлеазара, Єлеазар породйв
* у

Маїтана, Маттан породйв Якова, Яків 16 ®

породйв Ибсифа, чоловіка Марії, з
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ЯКОЇ народйвся Ісус, що зветься Хри- 
стос. Поколінь же всіх було: від Авра- 
ама до Давйда чотирнадцять, від Давй- 
да до вавилонського переселення чо
тирнадцять і від вавилонського пере
селення до Христа -  поколінь чотир
надцять.

Народження Ісуса Христа * сталося зач. 
так. Марія, його мати, була заручена 
з Ибсифом; але перед тим, як вонй зі- 
йшлйся, вйявилося, що вона була вагіт
на від Святого Духа. Йосиф, Її чоло
вік, бувши праведний і не бажавши Її 
ославити, хотів тайкома її відпустйти.
І от, колй він це задумав, ангел Господ
ній з ’явйвся йому в сні і мовив: 
Ибсифе, сйну Давйда, не бійсь узяти 
Марію, твою жінку, бо те, що в ній 
зачалось, походить від Святого Духа. 
Вона породить сйна, і ти дасй йому 
ім’я Ісус, бо він спасе народ свій від

РІЗДВО христове, на Утрені: Народження Ісуса Христа * 
Це ж і на 1-му Часі, у навечір’я Різдва Христового.
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З

О

гріхів їхніх. А  сталося все це, щоб 
збулось Господнє слово, сказане про
роком: Ось діва матиме в утробі і на
родить сйна, і дасть йому ім’я Еммануїл, 
що значить: з нами Бог. Прокйнувшись 
від сну, Ибсиф зробйв, як велів йому 
ангел Господній: прийняв свою жінку; 
і не пізнав її, аж поки не родйла сйна, 
і він дав йому ім’я Ісус.

Кінець неділі, Утрені й 1-му Часові.

К
ГЛАВА 2.

олй Ісус * народйвся у Вифлеємі 
юдейськім за днів Ірода царя, му

дреці прийшлй в Єрусалйм зі сходу 
і спитали: Де цар юдейський, що на- 
родйвся? Бо ми бачили його зорю на 
сході і прийшлй поклонйтись йому. 
Почувши це, цар Ірод стривожився, і 
ввесь Єрусалйм з ним. Зібравши всіх

РІЗДВО христове, на Літургії: Колй Ісус *
Це ж і на 6-му Часі, в навечір’я Різдва Христового
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первосвящеників та кнйжників народ
них, він випйтував у них, де Христос 
має народйтись. Вонй йому сказали: У 
Вифлеємі Юдейськім, бо так напйсано 
пророком: І ти, Вифлеєме, земле Юди, 
нічйм не менший між містами Юди, 
бо з тебе вййде вождь, що буде пасти 
мій народ, Ізраїля. Тоді Ірод, поклй- 
кавши тайкома мудреців, вйпитав у 
них пйльно про час, колй з’явйлась зо
ря, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи: 
Ідіть та розпитайтесь пйльно про дитя, і 
колй знайдете, сповістіть мені, щоб і я 
пішбв йому вклонитись. Вйслухали вонй 
царя і пустйлися в дорогу. І ось зоря, 
що бачили на сході, ішла перед нйми, 
аж поки не прийшла і не стала зверху, 
де було дитятко. Побачивши зорю, 
вонй зраділи радістю вельми велйкою. 
Увійшлй до хати і побачили дитятко з 
Марією, матір’ю його, і, впавши ниць, 
поклонйлись йому; потім відкрйли 
свої скарбй і піднеслй йому дарй: зо-
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Зач.
4

лото, ладан і мйро. І, попереджені в 
сні не завертати до Ірода, пустйлись 
іншою дорогою у край свій.

Кінець Літургії й 6-му Часові.

Якже вонй вйрушили в дорогу, * ан- 
гел Господній з’явйвся у сні Ибсифо- 
ві і каже: Устань, візьмй дитятко і 
його матір, і втікай у Єгйпет, і про
будь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод 
розшукуватиме дитя, щоб його вбйти. 
Вставши, Ибсиф узяв уночі дитятко 
та його матір і пішов у Єгйпет, де про- 
був до смерти Ірода, щоб збулось ска
зане Господом через пророка: З Єгипту

__ ^
Я поклйкав мого сйна. Тоді Ірод, поба
чивши, що мудреці насміялися з нього, 
розлютився вельми і послав убйти у 
Вифлеємі й по всій окрузі всіх дітей, 
що мали менше, ніж два роки, згідно з 
часом, що пйльно вйвідав був від му-

12

13

14

15

16

На 9-му Часі, в навечір’я Різдва Христового:
Як відійшлй мудреці, *

Це ж і 26 грудня, в неділю після Різдва Христового і 
святим немовлятам.
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17 дрецїв. Тоді збулось те, що сказав був
18 пророк Єремїя: В Рамі чути голос, плач 

і тяжке ридання: то Рахйль плаче за 
дітьмй своїми і не хоче, щоб Її втїпіи-

0)̂
1 9  ТИ, бо їх немає. Якже вмер Ірод, ан

гел Г о с п о д н і й  з ’я в й в с я  у сні Йоси- 
^ 20 фові в Єгйпті і каже: Встань, візьмй 

д и т я т к о  та його матір і вернйся в із
раїльську землю, бо вмерли ті, що

21 чигали на життя дитятка. Встав він, 
узяв дитятко та його матір і прийшов

22 в ізраїльську землю, але почувши, що
О '^ в Юдеї царює Архелай замість Ірода,

батька свого, боявся ітй тудй. Попе
реджений же в сні, він пішов у га-

23 лилейські сторони і, прибувши тудй, 
оселйвся в місті, що зветься Назарет, 
щоб збулось сказане пророками, що 
Назорей назветься.

Кінець неділі, ДІТЯМ і 9-му Часові.

И
О
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Зач.
5

ГЛАВА 3.

'' І ’ ого часу * з’явйвсь Іван Христйтель 
X  і проповідував у пустйні Юдейській. 

Він говорив: Покайтесь, бо наблйзилося 
Царство Небесне. Це той, про якого 
говорйв пророк Ісая, кажучи: Голос 
вопіющого в пустйні: Приготуйте Го
сподню дорогу, вйрівняйте стежкй його. 
Сам же Іван мав одежу з верблюжого 
волосу і ремінний пояс на крйжах у се
бе; іжа ж його була -  сарана й дйкий 
мед. Тоді виходили до нього Єрусалйм 
і вся Юдея, і вся околиця йорданська, 
і приймали хрищення від нього в ріці
О

Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. 
Побачивши, що сйла фарисеїв та са- 
дукеїв іде на хрищення до нього, він 
до них мовив: Гадюче поріддя! Хто вас 
навчйв тікати від наступаючого гніву? 
Принесіть же плід, гідний покаяння,

Субота перед Богоявленням: В той час * 
Це ж і на 1-му Часі, в навечір’я Богоявлення.



ГЛАВА 3.

І не гадайте, що можете самі собі каза
ти: Маємо за батька Авраама. Кажу 
бо вам, що Бог з цього каміння може 
збудйти дітей Авраама. Сокйра вже 
при корінні дерев: кожне дерево, що 
не приносить доброго плоду, зрубають 
і у вогонь кйнуть. я  вас хрищу водою 
на покаяння, а той, хто йде за мною, 
від мене потужніший; я негідний но- 
сйти йому взуття. Він вас христйтиме 
Духом Святйм і вогнем.

^  Кінець суботі й 1-му Часові.

12 Лопата вже в руці в нього, і він очй- 
стить тік свій та збере свою пшенйцю 
до засіків, а полову спалйть вогнем не
загасним.

13 Тоді * Ісус прибув із Галилеї на 
Йордан до Івана, щоб христйтися від

14 нього, але Іван протйвився йому, ка
жучи: Мені треба христйтися в те-

Богоявлення, на Літургії: В той час *
Це ж і на 9-му Часі, у навечір’я Богоявлення.

О
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бе, а ти приходиш до мене? Ісус у від- і5 
повідь сказав до нього: Лишй це тепер, 
так бо лйчить нам здійснйти всяку 
правду. І він липійв його. А  охристйв- іб 
шись, Ісус зараз же вййшов з водй. І 
ось розкрйлось небо, і він побачив 
Духа Божого, якйй спустйвся, мов 
голуб, і зійшов на нього. І голос про- п 
лунав з неба: Це Син мій любий, якого 
я вподобав.

Кінець Богоявленню і 9-му Часові.

ГЛАВА 4.

^'Т^одї Дух повів Ісуса в пустйню, і 
X  щоб диявол спокушав його. Він 2 

постив сорок день і сорок ночей, і на
решті зголоднів. Тоді підійшов до ньо
го спокусник і сказав: Колй ти Син 
Божий, велй, щоб це каміння стало

Субота після Богоявлення: В той час
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ш

9

10

II

хлібом. Він відповів: Напйсано: Чо
ловік жйтиме не самйм хлібом, а кож
ним словом, що виходить з уст Божих. 
Тоді диявол бере його у святе місто, 
ставить на наріжник храму і каже: 
Колй ти Син Божий, кйнься додолу, 
напйсано бо: Він ангелам своїм велі- 
тиме про тебе, і вонй візьмуть тебе на 
руки, щоб ти ногою не спіткнувсь об 
камінь. Ісус сказав до нього: Напй
сано також: Не будеш спокушати Го
спода, Бога твого. Знову бере його 
диявол на височенну гору і показує 
йому всі царства світу і їхню славу, 
кажучи: Оце все дам тобі, як упадеш 
ниць і поклонишся мені. Тоді Ісус ска
зав до нього: Геть, сатано! Напйсано 
бо: Господу, Богу твоєму, поклонишся, 
і йому єдйному будеш служйти. Лишйв 
тоді його диявол. І ось ангели присту- 
пйли і почалй йому служйти.

К інець суботі після Богоявлення.
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Зач.

Зач.
9

Почувши, * що Івана ув’язнено, Ісус 
вернувся в Галилею і, покйнувши Наза- 
рет, пішов і оселйвсь у Капернаумі, 
ш,о при морі, на гранйцях Завулбна та 
Нафталі, щоб збулося те, що сказав 
був пророк Ісая: О земле Завулбна та 
земле Нафталі, примбрський шляху, 
країно за Йорданом, поганська Галилеє! 
Нарбд, якйй СИДІВ у темнбті, побачив 
велйке світло; тим, що сиділи в країні 
й тіні смерти, зійшлб світло, з тбго 
часу Ісус почав проповідувати й гово- 
рйти: Покайтесь, бо Царство Небесне 
блйзько.

Кінець неділі після Богоявлення.

Раз ідучй ** уздовж Галилейського 
моря, він побачив двох братів; Сймо- 
на, що звався Петро, і Андрія, його 
брата, що кйдали сіті у море, бо булй 
рибалки, і мовив до них: Ідіть за мною.

Неділя після Богоявлення: В тому часі зачувши, 
Неділя 2-га, після всіх святих: В той час, 

колй Ісус проходив **



ГЛАВА 4.

О

я вас зроблю рибалками людей. І ті 
негайно кйнули сіті і пішлй за ним.

21 Пройшовши звідтіль далі, побачив 
інших двох братів: Йкова, сйна Заве- 
дея, та Івана, його брата, що в човні 
з батьком Заведеєм лагодили сіті, і

22 їх поклйкав. Вонй зараз же, кинувши 
човна і свого батька, пішлй слідом за

23 ним. І ходйв Ісус по всій Галилеї, нав
чаючи по їхніх синагогах, звіщаючи 
Добру Новйну про Царство і зціляючи 
всяку хворобу та всяку недугу в на
роді.

Кінець неділі.

24 Чутка про нього розійшлась по всій 
Сйрії, і приносили до нього всіх хво
рих на різні недуги, знеможених страж
данням, біснуватих, сновйд, розсла
блених, і він оздоровлював їх.

25 І йшла за ним * велйка сйла людей 
з Галилеї, з Десятимістя, з Єрусалйму, 
з Юдеї та з Зайордання.

Вівторок 1-го тижня: Одного разу за Ісусом ішла * 
М Це і преподобним.
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ГЛАВА 5.

І  І І обачивши народ, він зійшов на 
X  X  гору. І колй сів, підійшлй до ньо
го його учні, і він, відкрйвши уста, 2 

почав навчати їх: Блаженні вбогі ду- з 

ХОМ, бо їхнє Царство Небесне. Бла- л 

женні тйхі, бо вонй успадкують зе- 
^ млю. Блаженні засмучені, бо будуть з 

утішені. Блаженні голодні та спраглі б 
справедлйвости, бо вонй наситяться. 
Блаженні милосердні, бо вонй зазна
ють милосердя. Блаженні чйсті сер- 

^ цем, бо вонй побачать Бога. Бла
женні миротворці, бо вонй синами 
Божими назвуться. Блаженні переслї- ю  

 ̂ дувані за правду, бо їхнє Царство Не
бесне. Блаженні ви, колй вас будуть п 
зневажати, гонйти та виговорювати 
всяке лйхо на вас, обмовляючи, мене 
ради. Радійте й веселіться, бо наго- и 
рода ваша велйка на небі.

в  Кінець преподобним,

ї ї

а
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Так бо переслідували пророків, які 
булй перед вами. Ви -  сіль землі. 
Колй ж сіль звітріє, чим Її с о л о н о ю  

зробйти? Ні на що не придатна біль
ше, хіба -  вйкинути Її геть, щоб то
птали люди.

Кінець вівтіркові.

* Ви -  СВІТЛО світу. Не може схова
тись місто, що лежйть на верху горй. 
І не запалюють світла і не ставлять 
його під посудиною, лише на свічнйк, 
і воно світить усім у хаті. Так нехай 
світить перед людьмй ваше світло, 
щоб вонй, бачивши ваші добрі вчйн- 
ки, прославляли вашого Отця, що на 
небі. Не думайте, що я прийшов усу
нути закон чи пророків: я прийшов їх 
не усунути, а доповнити. Істинно бо 
кажу вам: Доки мине небо і земля, ні 
одна йота,.ні одна рйска з закону не 
перейде, поки все не здійснйться. Хто,

Зач.
11

Святителям загальне: Сказав Господь своїм учням: *
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отже, порушить одну з оцих наймен
ших заповідей і навчйть інших так ро- 
бйти, той буде найменшим у Царстві 
Небеснім. А хто вйконає їх і навчйть, 
той буде велйким у Царстві Небеснім.

Кінець святителям.

Кажу бо вам, ш;о, * колй ви своєю 
праведністю не перевйщите кнйжни- 
ків та фарисеїв, не ввійдете в Царство 
Небесне. Ви чули, що було сказано 
стародавнім: Не вбивМ; і колй хто уб’є, 
той підпаде під суд. А я кажу вам, що 
кожний, хто гнівається на брата свого, 
підпаде під суд. Хто ж скаже братові: 
Нікчема! -  той підпаде під верховний 
суд. А  хто скаже: Дурень! -  той впаде 
у вогонь пекельний. Колй, отже, при
носиш на жертовник дар твій і там 
згадаєш, що твій брат має щось на те
бе, зостав там перед жертовником твій

20

21

22

23

24

Середа 1-го тижня: Сказав Господь своїм учням: *
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дар; підй, помирйсь перше з твоїм бра
том, і тоді прййдеш і принесеш дар твій. 
Мирйся з твоїм протйвником швйдко, 
колй ти ще з ним у дорозі, щоб про- 
тйвник часом не вйдав тебе судді, а 
суддя возному, щоб тебе не вкйнули в 
темнйцю. Істинно кажу тобі: Не вй- 
йдеш звідти, доки не заплатйш остан
нього шага.

Кінець середі.

* Ви чули, що було сказано: Не 
чинй перелюбу. А я кажу вам, що 
кожний, хто дйвиться на жінку з по
жаданням, той уже вчинйв перелюб з 
нею в своїм серці. І колй твоє праве 
око тебе спокушає, вйрви його і кинь 
геть від себе: ліпше тобі, щоб одйн 
твій член загйнув, аніж щоб усе твоє 
тіло вкйнуто в пекло. І колй твоя пра- 
вйця тебе спокушає, відітнй Її і кинь

Четвер 1-го тижня: Сказав Господь:
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Зач.
14

геть від себе: ліпше тобі, щоб одйн 
твій член загйнув, аніж щоб усе твоє 
ТІЛО пішло в пекло. Сказано теж: Хто 
відпускає свою жінку, хай дасть їй роз- 
віднйй лист. А  я кажу вам: Хто від
пускає свою жінку, хіба у вйпадку роз
пусти, той робить з неї перелюбницю; 
і хто взяв би розведену, чйнить пере
люб.

Кінець четвергові.

Ви чули теж, що було сказано ста- 
родавнім: Не клянйсь неправдйво і -  
вйконаєш твої клятви Господеві. А  я 
кажу вам, не клястися зовсім: ні не
бом, бо це престол Бога; ні землею, 
бо це підніжок стіп його; ні Єрусалй- 
мом, бо це місто велйкого царя. Та й 
головою твоєю теж не клянйся, бо ти 
не можеш ані одного волоска зробйти 
білим або чорним. Хай буде ваше сло-

31

32

33

34

35

36

37
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во: так -  таїк; н і - н і .  А  що більше
38 цього, те від лихого. Ви чули, що було
39 сказано: Око за око, зуб за зуб. А  я 

кажу вам: Не протйвтеся злому. Хто 
вдарить тебе в праву щоку, обернй до 
нього і другу. Хто хоче позиватися з 
тобою і взяти з тебе одежу, лишй 
йому і плащ. І хто тебе сйлуватиме 
йти мйлю, ідй з ним дві.

Кінець п’ятниці.

ГЛАВА 5.

40

41

42 *Дай тому, хто в тебе просить, а від 
того, хто хоче позичити в тебе, не від
вертайся. Ви чули, що було сказано: 
Любй блйжнього свого і ненавидь во
рога свого. А я кажу вам: Любіть во
рогів ваших і моліться за тих, що гонять 
вас; такйм чйном станете синами Отця 
вашого, що на небі, якйй велйть сво
єму сонцю сходити на праведних і 

46 неправедних. Бо колй ви любите тих.

43

44

45

Субота 1-ша по П ’ятдесятниці: Сказав Господь:
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Зач.
16

що вас люблять, то яка вам за це на
города? Хіба не те саме й мйтарі ро
блять? І колй ви вітаєте лише братів 
ваших, що надзвичМне чйните? Хіба 
не те саме й погани роблять? Тож 
будьте досконалі, як Отець ваш небес
ний досконалий.

Кінець суботі по П ’ятдесятниці.

ГЛАВА 6.

* '\^ в аж ай те добре, щоб ви не чинй- 
• /  ли ваших добрих учйнків перед 

людьмй, які б вас бачили, а то не ма
тимете нагороди в Отця вашого, що 
на небі. Ото, колй даєш мйлостиню, 
не трубй перед собою, як роблять ли
цеміри по синагогах та вулицях, щоб 
їх хвалйли люди. Істинно кажу вам: 
Вонй вже мають свою нагороду. Ти ж, 
колй даєш мйлостиню, нехай твоя
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ліва рука не знає, що робить твоя пра
ва; щоб твоя мйлостиня була таємна, і 
Отець твій, що бачить таємне, воз- 
дасть тобі. А  колй молитеся, не 
будьте, як лицеміри, що люблять молй- 
тися перед усіма по синагогах та на 
перехрестях, щоб показатися людям.
А
Істинно кажу вам; Вонй вже мають 
свою нагороду. Ти ж, колй молишся, 
увійдй у свою кімнату, зачинй за собою 
двері і молйсь Отцеві твоєму, що в 
тайні, і Отець твій, що бачить таємне, 
віддасть тобі. Колй ж молитесь, не 
говоріть зайвого, як погани; гадають
бо, що за своїм многослбв’ям будуть 
вйслухані. Не будьте, отже, подібні 
до них, бо Отець ваш небесний знає, 
чого вам треба, перш ніж ви просите 
в нього. Моліться, отже, так: Отче 
наш, що єсй на небі! Нехай святйться 
твоє ім’я. Хай прййде твоє царство; 
нехай буде воля твоя, як на небі, так і 
на землі. Хліб наш насущний дай нам
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Зач.
17

О

днесь. І простй нам провйни наші, як і 
ми прощаємо винуватцям нашим. Не 
введй нас у спокусу, але вйзволь нас 
від лукавого. Бо твоє є царство, і сйла, 
і слава навіки, амінь.

Кінець суботі.

Колй * ви прощатимете людям їхні 
провйни, Отець ваш небесний про- 
стйть і вам. А колй ви не будете про
щати людям, і Отець ваш небесний не 
простйть вам провйн ваших. Колй по
стите, не будьте сумні, як лицеміри: 
бо вонй виснажують своє лице, щоб 
було вйдно людям, що вонй постять.
А

Істинно кажу вам: Вонй вже мають 
свою нагороду. Ти ж, колй постиш, 
намастй свою голову і вмий своє лице, 
щоб не показати людям, що ти по
стиш, але Отцеві твоєму, що в тайні; 
і Отець твій, що бачить у тайні, від-
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Неділя сиропусна: Сказав Господь: Колй
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дасть тобі. Не збирайте собі скарбів 
на землі, де міль і хробакй нйщать і де 
злодії підкопують і крадуть. Збирайте 
собі скарбй на небі, де ні міль, ні хро
бакй не точать і де злодії не проло
млюють стін і не крадуть. Бо де твій 
скарб, там і твоє серце буде.

Кінець неділі сиропусній.

*Світло тіла -  око. Як, отже, твоє 
око ясне, все тіло твоє буде світле. А  
колй твоє око лихе, все тіло твоє буде 
в темряві. Колй ж те світло, що в то
бі, темрява, то якою велйкою буде 
темрява! Ніхто не може двом панам 
служйти: бо або одного зненавидить, 
а другого буде любйти, або буде три
матися одного, а того знехтує. Не мо
жете служйти Богові і мамоні. Ось 
чому кажу вам: Не турбуйтеся вашим 
життям, що вам їсти та що пйти; ні

Зач.
18
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Неділя 3-тя: Сказав Господь:
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ТІЛОМ вашим, у що одягнутись. Хіба 
життя не більше їжі, ТІЛО -  не більше 
одежі? Гляньте на птиць небесних: не 
сіють і не жнуть, ані не збирають у 
засіки, і Отець ваш небесний їх годує. 
Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас, 
журячйсь, може добавити до свого 
віку хоч одйн лікоть? І про одежу, чого 
ж вам клопотатись? Гляньте на по
льові лілеї, як вонй ростуть: не працю
ють і не прядуть. Та я кажу вам, що й 
Соломон у всій своїй славі не вдягався 
так, як одна з них. І колй польове зіл
ля, яке сьогодні є, а завтра вкидають 
до печі. Бог так одягає, то чи не ба
гато більше вас, маловірні?

Тож не турбуйтесь, * кажучи: Що бу
демо їсти, що пйти і в що одягнемося? 
Про все те побиваються погани. 
Отець же ваш небесний знає, що вам 
усе це потрібне. Шукайте перше Цар-

Понеділок 2-го тижня: Сказав Господь: Не журіться, *
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ства Божого та його справедлйвости, 
і все те вам додасться.

Кінець неділі.

34 Не журіться, отже, завтрішнім днем; 
завтрішній день журйтиметься сам за 
себе. Доволі дневі його лйха.

ГЛАВА 7,

й  Переступи до понеділка.ш

ГЛАВА 7.

1-2 *Т Т  е судіте, щоб вас не судйли; бо 
X  X  якйм судом судите, такйм і вас 

будуть суд йти, і якою мірою міряєте, 
такою і вам відміряють. Чого ти дй- 
вишся на скалку в оці брата твого? 
Колоди ж у власнім оці не бачиш? Або 
як можеш твоєму братові сказати: 
Дай, вййму скалку в тебе з ока, як он 
колода в твоїм оці? Лицеміре! Вййми 
спершу із свого ока колоду і тоді

Субота 2-га, після всіх святих: Сказав Господь: *
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О

побачиш, як вййняти з ока брата тво
го скалку. Не давМте святого псам, і 
не кйдайте перел ваших перед свинь- 
мй, щоб не потоптали їх ногами і, 
обернувшись, не роздерли вас. 

зач *Просїть, і дасться вам; шукайте, і
1.0* / ' О  о  •  •  ✓знайдете; стукайте, і відчинять вам. 

Кожний бо, хто просить, одержує; хто 
шукає, знаходить; хто стукає, тому 
відчйнять.

Кінець суботі. Читай понеділкові:

Чи ж є між вами хто такйй, що, колй 
син попросить у нього хліба, дасть 
йому камінь? Або, колй попросить рй- 
би, дасть йому гадюку? Тож колй ви, 
злі бувши, вмієте давати дітям вашим 
добрі дарй, оскільки більше Отець 
ваш, що на небі, дасть дарй тим, які 
його просять.

Кінець понеділкові і проханню.

На всяке прохання: Сказав Господь: *



І  ГЛАВА 7. 37 ^

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Все, отже, * що ви бажаєте, щоб 
люди вам чинйли, те ви чиніть їм; це 
бо закон і пророки. Входьте вузькйми 
дверйма, бо просторі двері і розлога 
дорога, що веде до погйбелі, і багато 
нею входять. Але тісні двері і вузька 
дорога, що веде до життя, і мало та- 
кйх, що її знаходять.

** Стережіться лжепророків, що 
приходять до вас в овечій одежі, а все
редині -  хйжі вовкй. Ви пізнаєте їх по 
їхніх плодах; хіба збирають виноград 
з тернйни, або з будяків -  смокви? Так 
кожне добре дерево родить гарні пло- 
дй, а лихе дерево -  плодй погані. Не 
може добре дерево приносити плодів 
поганих, ані лихе дерево -  плодів до
брих. Всяке дерево, що не родить до
брого плоду, рубають і в вогонь кй- 
дають. По їхніх плодах, отже, пі
знаєте їх.

Преподобним отцям: Сказав Господь: Усе, 
Вівторок 2-го тижня: Сказав Господь: **
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й  зач. *Не КОЖНИЙ, х т о  до мене каже:
ї ї  23^ Господи, Господи! -  ввійде в Царство 

Небесне, але той, хто чйнить волю 
Отця мого, що на небі.

Кінець вівтіркові і преподобним.

Багато мені того дня скажуть: Го
споди, Господи! Хіба ми не твоїм 
ім’ям пророкували? Хіба не твоїм 

га ім’ям бісів виганяли? Хіба не твоїм 
® ім’ям сйлу чудес творйли? І тоді я їм 

скажу прилюдно у вічі: Я вас не знав 
ніколи! Відійдіть від мене, ви, що чй- 
ните беззаконня!

Кінець середі.

Зач. Кожний, ** хто слухає оці слова і
Ю) 24 . . .  -виконує IX , подібнии до розумного чо

ловіка, що збудував свій дім на скелі. 
Полилася злйва, розлилйсь потоки, 
подули вітрй і натиснули на той дім,

М та він не повалйвся, бо був збудований
0)_______________________

Середа 2-го тижня: Сказав Господь: *
Субота 3-ГО тижня: Сказав Господь: Кожен,
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ГЛАВА 8.

на скелі. А кожний, хто слухає оці мої 
слова і не виконує їх, подібний до не
обачного чоловіка, якйй збудував свій 
дім на піску. Полилась злйва, розли- 
лйсь потоки, подули вітрй і вдарили 
на той дім, і він повалйвся, і руїна його 
була велйка. І як Ісус скінчйв ці слова, 
народ не міг надивуватись його на
вчанню, бо він навчав їх, як повновлад
ний, а не як їхні кнйжники й фарисеї.

ГЛАВА 8.

К олй ж Ісус зійшов з горй, за ним 
ішла слідом сйла народу. І при- 

ступйв до нього прокажений, вкло- 
нйвсь йому і мовив: Господи, колй хо
чеш, можеш мене очйстити. Ісус про
стягнув руку і доторкнувся до нього, 
кажучи: Хочу, очйсться! І він негайно 
ж очйстився від прокази. Ісус промо
вив до нього: Глядй, не кажй нікому; 
ідй, покажйся священикові і принесй
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дар, припйсаний Мойсеєм, їм на сві
доцтво.

Кінець суботі.

зач. Колй Ісус увійшов * у Капернаум, 
приступйв до нього сотник, благаючи 
його: Господи, слуга мій лежйть дома 
розслаблений і мучиться тяжко. Ісус 

й каже до нього: Я прийду і оздоровлю 
його. Сотник у відповідь мовив: Го
споди, я недостойний, щоб ти ввійшов 

^ під мою покрівлю; скажй лише слово, 
і слуга мій вйдужає. Бо і я підвладний 
чоловік, маю ВОЯКІВ під собою, і кажу 
цьому: Ідй -  і він іде; і тому: Ходй -  і він 
приходить; і слузі моєму: Зробй це -  і 

І він робить. Почувши це, Ісус здиву
вався і сказав тим, що за ним ішлй: 
Істинно кажу вам: Ні в кого в Ізраїлі 
я не найшов такої віри. Кажу вам, що 
багато прййде зо сходу і заходу, і за-

0

Неділя 4-та: Одного разу, колй Ісус увійшов
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сядуть з Авраамом, Ісааком та Йко- 
вом у Царстві Небеснім, а синй цар
ства будуть вйкинуті геть у темряву 
кромішню, де буде плач і скрегіт зу
бів. І сказав Ісус сотникові: Ідй, хай 
тобі станеться за твоєю вірою! І слуга 
вйдужав тієї ж годйни.

Кінець неділі.

Як Ісус прийшов * до Петра в хату, 
побачив його тещу, що лежала в га
рячці. Він доторкнувсь до її рукй і га
рячка Гі покйнула, і вона встала, і 
услуговувала йому. І як настав вечір, 
принеслй до нього багато біснуватих, 
і він словом вйгнав духів і зцілйв усіх 
недужих, щоб збулося сказане проро
ком Ісаєю: Він узяв наші недуги і по
ніс наші хвороби. Побачивши сйлу 
народу навколо себе, Ісус велів від- 
плистй на другий бік. І приступйв одйн

Субота 4-го тижня: В той час, колй прийшов Ісус *
ш
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і Зач.
27

кнйжник та сказав до нього: Учйте- 
лю, кудй б ти не пішов, я піду за то
бою. Ісус каже до нього: Лисйці ма
ють нори і птйці небесні -  гнізда, а 
Син Чоловічий не має де головй при- 
хилйти. Другий з учнів сказав до нього: 
Господи, дозволь мені пітй спершу 
поховати мого батька. Ісус сказав до 
нього: Ідй за мною і зостав мертвим 
ховати своїх мертвих.

Як він увійшов * до човна, слідом за 
ним увійшлй його учні.

Кінець суботі.

Аж ось зірвалася на морі така ве- 
лйка буря, що хвйлі заливали човен. 
Він спав. Ті кйнулись до нього, збу- 
дйли його і кажуть: Рятуй, Господи, 
ми погибаємо! А він до них каже: 
Чого ви полохлйві, маловіри? Тоді він 
встав, погрозйв вітрам і морю, і на-
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стала велйка тйша. І здивувались люди 
та й заговорйли між собою: Хто це 
такйй, що і вітрй, і море слухають 
його?

Кінець четвергові.

ГЛАВА 8.

Колй ж він прибув * на той бік, у 
край гадарйнський, зустріли його два 
біснуваті, що вййшли з гробів, такі 
люті, що ніхто не міг нерейтй тією  
дорогою. І стали кричати: Що нам і 
тобі, сйну Божий? Прийшов єсй сюдй, 
щоб нас мучити перед часом? Поблизу 
же від них паслося велйке стадо свиней. 
Бісй попросйли його: Як ти нас ви
ганяєш, пошлй нас в оте стадо свиней. 
Ідіть! -  сказав їм. І вййшли з них, і 
ввійшлй у свиней. Тоді все стадо кйну- 
лося з кручі в море і втопйлось у хвй- 
лях. А пастухй втеклй і, прибігши в 
місто, все розповіли, і про біснуватих.

і
Неділя 5-та: Одного разу, колй Ісус прибув
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Зач.
29

І  ось усе М ІСТО вййшло Ісусові назу
стріч, і, побачивши його, попросйли, 
щоб відійшов з їхніх околиць.

ГЛАВА 9.

ївши в човен, він переплйв і при
був у своє місто.

Кінець 5-ій неділі.

І от принеслй до нього розслаблено
го, що лежав на ношах. Побачивши 
їхню віру, Ісус сказав розслабленому: 
Бадьорйся, сйну, твої гріхй відпуска
ються. Тут деякі з кнйжників загово- 
рйли між собою: Він хулйть. Ісус, 
знаючи їхні думкй, каже: Чого лу
каве думаєте в серцях ваших? Що 
легше сказати: Твої гріхй відпущені 
-  чи сказати: Встань і ходй! Та щоб ви 
знали, що Син Чоловічий має владу

Неділя 6-та: В той час, як увійшов Ісус
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на землі гріхй відпускати, -  каже роз
слабленому: Встань, візьмй твої ноші 
і йди до свого дому. Встав той і пішов 
до свого дому. Народ же, бачивши 
це, налякався і славив Бога, що дав 
таку владу людям.

Кінець неділі.

Ідучй звідтіля, Ісус * побачив мимо
хідь чоловіка, на ім’я Матей, що сидів 
на мйтниці, і сказав до нього: Ідй за 
мною! Той встав і пішов слідом за 
ним. Колй Ісус був при СТОЛІ в його 
домі, прийшло багато мйтарів і гріш
ників, і посідали з ним і з його учнями. 
Побачивши це, фарисеї почалй гово- 
рйти його учням: Чого ваш учйтель 
їсть з мйтарями та грішниками? По
чувши те, Ісус озвався: Здорові не 
потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, 
отже, і навчіться, що значить: Я ми-

Зач.
ЗО

Субота 5-го тижня: В той час, ідучй звідтіля, Ісус 
Це й 16 листопада, в день св. ап. Матея.
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лосердя хочу, а не жертви. Бо я при
йшов ютйкати не праведних, а грішних.

Кінець суботі і святому.

Зач. Тоді приступйли до нього * учні 
й Івана і кажуть: Чому ми і фарисеї 

постимо, а твої учні не постять? Ісус 
ВІДПОВІВ їм: Чи ж лйчить весільним 
гостям сумувати, поки молодйй з нй- 
ми? Надійдуть дні, колй від них візь- 

® муть молодого, і ТОДІ будуть постити. 
Ніхто не пришиває латки з нової тка- 
нйни до старої одежі, бо латка в оде- 

 ̂ жйні збіжйться, і діра стане гірша. 
І не вливають нового вина в старі бур- 
дюкй, а то бурдюкй тріснуть, і вино 
розіллється, і бурдюкй пропадуть; а
вливають молоде вино в нові бурдю-

0]^ кй, і одне і друге збережеться.
Кінець п’ятниці.
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Колй він їм казав це, приступйв
одйн начальник * і, вклонйвшися, мо
вить йому: Дочка моя тільки що по
мерла. Прийдй, покладй на неї руку,

19 і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за
20 ним учнями. І от одна жінка, що два

надцять років нездужала на кровоте
чу, приступйла ззаду і доторкнулась

21 до краю його одежі. Казала бо сама 
до себе: Як тільки доторкнуся до

22 краю його одежі, вйдужаю. Ісус,
 ̂\ < а обернувшись, побачив її і каже:
І Бадьорйся, дочко! Віра твоя спасла
и тебе. І вйдужала жінка тієї ж годйни.

23 Колй Ісус прибув до дому начальника 
й і побачив там сопільників і схвильб- 
® 24 вану юрбу, сказав: Уступіться, бо 
й дівча не вмерло, а спить. І насміха-

25 лися з нього. Якже вйпроваджено 
людей, він увійшов, узяв Гі за руку.

Субота 6-го тижня: В той час одйн начальник 
приступйв до Ісуса *
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І дівча встало. Чутка про це розі- 26 

йшлась по всій тій країні.
Кінець суботі.

Зач.
33

І як Ісус відходив ЗВІДТИ, ■■ СЛІДОМ 

за ним пішлй два сліпці, кричачй: 
Помйлуй нас, сйну Давйдів! І колй він 
увійшов до хати, сліпці приступйли до 
нього, і він спитав їх: Чи віруєте, 
що я можу це зробйти? -  Так, Госпо
ди! -  вонй йому кажуть. Тоді він до
торкнувся до їхніх очей, кажучи: 
Нехай вам станеться за вашою вірою! 
І відкрйлись їхні очі. Ісус суворо нака
зав їм: Глядіть, щоб ніхто не знав 
про це. Та вонй, вййшовши, розголо- 
сйли про нього чутку по всій країні. 
Як вонй виходили, привелй до нього 
німого, що був біснуватий. Колй ж він 
вйгнав біса, німйй почав говорйти,
і люди дивувалися, кажучи: Ніколи

27
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33

Неділя 7-ма: В той час, як Ісус відходив,
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 ̂ 34 ЧОГОСЬ такого не бачено в Ізраїлі. Фа
рисеї ж говорйли: Він виганяє бісїв

35 князем бісівським! Ісус обходив усі мі
ста і села, навчаючи в їхніх синагогах, 
проповідуючи Євангеліє Царства та 
вигоюючи всяку хворобу й недугу.

*  Кінець неділі.

36 Він, бачачи * юрби народу, мило- 
сердився над нйми, бо вонй булй сто
млені і прибйті, немов вівці, що па

зу стуха не мають. Тоді він каже своїм
учням: Жнива велйкі, та робітників 

38 мало. Просіть, отже, господаря жнив, 
щоб вйслав робітників на свої жнива.

О

П
ГЛАВА 10.

риклйкавши ** своїх дванадцять 
учнів, дав їм владу над нечй-

49

Зач.
34

О,

Зач.
св.лк

і Понеділок 3-го тижня: В тому часі Ісус, бачачи 
1 листопада і 1 липня, святим лікарям:

В той час Ісус, приклйкавши **



і  50 ВІД МАТЕЯ ^

О

О

стими духами, щоб їх виганяли і ліку
вали всяку хворобу й усяку неміч.

Переступи святим лікарям.

Ось імена дванадцятьох апостолів: 
перший Сймон, прозваний Петром, і 
Андрій, брат його; Йків, син Заведея, 
та Іван, брат його; Филйп та Вартоло- 
мей; Хома й М атей, мйтар; Йків, 
син Алфея, і Тадей; Сймон Кананїй

У
та Юда Іскарібтський, що зрадив 
його.

Читай лікарям:

Оцйх дванадцятьох Ісус вйслав і на
казав їм: У дорогу до поган не пускай
тесь і в самарійські міста не захбдьте. 
Ідіть радше до погйблих овець дому 
Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, 
що Царство Небесне -  блйзько. Оздо
ровляйте недужих, воскрешайте мерт
вих, очищайте прокажених, бісів ви
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ганяйте. Даром ви взялй -  даром да
вайте.

Кінець понеділкові й лікарям.

О,

0.

9

10

11

12

13

14

*Не беріть ні золота, ні срібла, ні 
дрібнйх грошей у череси ваші, ні 
торби на дорогу, ні двох одежйн, ні 
взуття, ні палиці, бо робітнйк вартий 
утрймання свого. Як зайдете в яке мі
сто чи село, спитайте, хто в ньому до
стойний, і там пробувайте, поки не 
вййдете. Входячй ж у дім, вітайте 
його, кажучи: Мир дому цьому! І як 
той дім достойний, нехай ваш мир 
зійде на нього; а як недостойний, не
хай ваш мир до вас вернеться. Як хто 
вас не прййме і не послухає ваших 
слів, то ви, виходячй з дому чи з міста, 
обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно 
кажу вам: Легше буде судного дня

Зач.
35
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Зач.
36

О

з е м л і  СОДОМСЬКШ 1 г о м о р с ь к ш ,  НІЖ м і 

с т у  т о м у .

Кінець вівтіркові.

*Оце я посилаю вас, немов овець 
серед вовків. Будьте, отже, мудрі, як 
ЗМ ІЇ, і прості, як голубки. Стережіться 
людей, бо вонй вйдадуть вас синедріо
нам і бичуватимуть вас по своїх сина
гогах. Волочйтимуть вас і до правйте- 
лів, і до царів за мене, щоб свідчити 
перед нйми й поганами. І колй вйда
дуть вас, не журіться, як або що вам 
говорйти; вам буде дано на той час, 
що маєте говорйти; не ви бо будете 
говорйти, а Дух Отця вашого в вас го- 
ворйтиме. Брат вйдасть на смерть 
брата і батько дитйну; діти повста
нуть на батьків і будуть їх убивати. 
Вас ненавидітимуть усі за моє ім’я,

16

17

18

19

20

21

22

Середа 3-го тижня: Сказав Господь своїм учням: * 
й  Це й мученикам. ^
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24
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26

27

28

але хто витримає до кінця, той спа
сеться.

Кінець середі й мученикам.

А як * будуть вас переслідувати в 
тому місті, тікайте в інше. Істинно 
кажу вам: Не встіігнете обійтй міст із
раїльських, як прййде Син Чоловічий. 
Учень не є понад учйтеля, ні слуга по
над пана свого. Досить для учня, колй 
стане, як його вчйтель, а слуга -  як 
його пан. Колй господаря назвали 
Велзевулом, то скільки більше -  його 
домашніх. Тож ви їх не лякайтесь. 
Нема нічого схованого, що не вй- 
явиться; нічого тайного, що не стане 
знаним. Що вам кажу в темноті, ка
жіть при світлі; і що чуєте на вухо, 
звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, 
що вбивають тіло, душі ж убйти не 
можуть; бійтесь радше того, хто може

Зач.
37

Четвер 3-го тижня: Сказав Господь 
своїм учням: Колй *
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Зач.
38

погубйти душу і ТІЛО в пеклі. Хіба не 
за шага продається пара горобців? 
Проте ні одйн із них не впаде на 
землю без волі Отця вашого. У вас 
усе волосся на голові пораховано. Не 
бійтесь, отже: ви вартніші за багатьох 
горобців.

Кінець четвергові.

Кожний, отже, ■■ хто визнає мене 
перед людьмй, того і я вйзнаю перед 
моїм Отцем небесним. А хто мене 
зречеться перед людьмй, того і я зре
чусь перед Отцем моїм небесним.

Переступи всім СВЯТИМ .

Не думайте, що я прийшов принестй 
мир на землю. Не мир прийшов я при
нестй на землю, а меч. Я прийшов 
розлучйти чоловіка від його батька, 
дочку від Гі матері і невістку від Її

Неділя 1-ша, ВСІХ святих: 
Сказав Господь своїм учням: Кожний, 

Це й у п’ятницю 3-го тижня.
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37

38

39

40

41

42

свекрухи. І ворогами чоловіка будуть 
його домашні.

Переступи п’ятниці. Читай всім святим:

*Хто любить батька або матір біль
ше, ніж мене, той мене недостойний. І 
хто любить сйна або дочку більше, 
ніж мене, той мене недостойний. Хто 
не бере свого хреста і не йде слідом 
за мною, той мене недостойний.

Перейди ВСІМ СВЯТИМ ДО зач. 79:
Тоді озвавсь Петро...

Хто своє життя зберігає, той його 
погубить; а хто своє життя погубить 
задля мене, той його знайде. Хто вас 
приймає, той мене приймає; хто ж 
мене приймає, той приймає того, хто 
мене послав. Хто приймає пророка, 
тому ш,о він пророк, той одержить 
пророчу нагороду, і хто приймає пра
ведного, тому що він праведний, той 
одержить праведничу нагороду. Хто

Субота 7-ма і субота перед Воздвиженням:
Сказав Господь: *
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напоїть, як учня, одного з цих малйх 
ТІЛЬКИ кухликом холодної ВОДЙ, ІС

ТИННО кажу вам, той не втратить своєї 
нагороди.

Читай п’ятниці:

ГЛАВА 11.

олй Ісус скінчйв навчати дванад
цятьох своїх учнів, пішов звідти 

^ навчати і проповідувати по їхніх мі
стах.

Кінець п’ятниці, і суботі 7-ій, і перед Воздвиженням.

к
зач. Почувши * у в’язнйці про діла Хри

стові, Іван через своїх учнів послав 
спитати його: Ти той, що має прийтй, 
чи іншого маємо чекати? У відповідь 
на це Ісус сказав їм: Ідіть і сповістіть 

^ Івана про те, іцо чуєте й бачите: сліпі 
бачать і криві ходять; прокажені

0 
її

Понеділок 4-го тижня: Одного разу, почувши * 
Це й на Літургії на Знайдення голови Предтечі.
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її  ̂ . , , , . ^ очищуються 1 глухі чують; мертві
воскресають і вбогим проповідується

6 Добра Новйна. І щаслйвий, хто через
7 мене не спіткнеться. Тоді, як ті відхо

дили, Ісус почав говорйти людям про 
Івана: На що ви вййшли дивйтитися в 
пустйню? Чи на тростйну, яку колйпіе 
вітер? На що ви вййшли дивйтись?

^ Чи на чоловіка, одягненого в м’яку 
одежу? Таж ті, що носять м’яку оде
жу, сидять у царських палатах. Чого 
ж тоді ви вййшли? Бачити пророка? 
Так, кажу вам, і більше, як пророка.

1 0 Це той, про якого напйсано: Ось я по
силаю мого посланця перед тобою, 
що приготує тобі дорогу перед тобою.

11 Істинно кажу вам, що між народже
ними від жінок не було більшого від 
Івана Христйтеля; однак найменший 
у Царстві Небеснім більший від нього.

12 Від часів Івана Христйтеля і понйні 
Царство Небесне здобувається сйлою; 
і ті, що вживають сйлу, силоміць бе
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Зач.
41

Зач.
42

руть його. Усі бо пророки і закон 
пророкували до Івана. І колй хочете 
знати, він -  Ілля, що має прийтй. Хто 
має вуха, щоб слухати, нехай слухає.

Кінець понеділкові й Іванові.

До кого б * мені прирівняти рід 
цей? Він подібний до дитят, що сидять 
на майданах та клйчуть до інших, ка
жучи: Грали ми вам на сопілці, та ви не 
танцювали; співали ми вам жалобної, 
та ви не бйли себе в груди. Прийшов 
бо був Іван, що не їв, не пив, і вонй 
кажуть: Він біса має. Прийшов Син 
Чоловічий, що їсть і п’є, і вонй кажуть: 
Оцей чоловік ненажера й п’янйця, 
прйятель мйтарів і грішників! І вй- 
правдалась мудрість власними ділами.

Тоді ** Ісус почав докоряти тим 
містам, у якйх відбулося найбільше 
його чуд, за те, що не покаялись:

Кінець вівтіркові.

Вівторок 4-го тижня: Сказав Господь: До кого б 
Середа 4-го тижня: В той час **
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Горе тобі, Хоразйне! Горе тобі, 
Витсаїдо! Бо, якбй чуда, що у вас від- 
булйся, сталися в Тйрі й Сидоні, вонй 
б давно покаялись у волосянйці та 
в попелі. Тому кажу вам: Тйрові й 
Сидонові судного дня легше буде, ніж 
вам. Та й ти, Капернауме, чи хочеш 
піднестйся до небес? Аж до аду зі
йдеш! Бо, якбй чуда, які відбулйся в 
тобі, сталися в Содомі, він стояв би й 
досі. Тому кажу вам: Землі сод омській 
легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді 
Ісус заговорйв: Я восхваляю тебе. 
Отче, Господи неба і землі, що ти за
таїв це від мудрих та розумних і від- 
крйв це немовлятам. Так, Отче, бо так 
тобі було до вподоби.

Кінець середі.

*Все передане мені моїм Отцем, і 
ніхто не знає Сйна, крім Отця, і Отця

Зач.
43

Четвер 4-го тижня: Сказав Господь своїм учням:. *
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Зач.
44

ніхто не знає, крім Сйна, та кому Син 
схоче відкрйти. Прийдіть до мене, всі 
втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. 
Візьміть моє ярмо на себе і навчіться 
від мене, бо я лагідний і сумйрний сер
цем, і найдете полегшу душам ва
шим. Ярмо бо моє любе і тягар мій 
легкйй.

Кінець четвергові.

ГЛАВА 12.

ого часу * Ісус проходив ланами 
X  в суботу. Учні ж його, зголодні

лі, стали рвати колоскй і їсти. Поба
чили це фарисеї і кажуть до нього: 
Он твої учні роблять те, чого не 
можна робйти в суботу. Він відповів 
їм: Хіба ви не читали, ш;о зробйв 
Давйд, як зголоднів був він і ті, що 
булй з ним? Як він увійшов у дім Бо
жий і їв хлібй предложення, якйх, за
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ГЛАВА 12.

вйнятком самйх священиків, не можна 
було їсти ні йому, ні тим, що з ним бу- 
лй. Або хіба ви не читали в законі, 
як священики в суботу порушують у 
храмі суботу і не мають провйни? А 
я кажу вам, що тут більше, ніж храм. 
Якбй ви зрозуміли, що значить: Я ми
лосердя хочу, а не жертви, -  ви без- 
вйнних не осуджували б. Бо Син Чо-

® ловічий -  Господь і суботи.
Кінець п’ятниці.

^ 9 Звідти пішов Ісус у їхню синагогу. *
1 0 А був там чоловік з сухою рукою. І 

вонй, щоб обвинуватити його, спита
ли, кажучи: Чи можна зціляти в су-

11 боту? Він сказав до них: Чи є якйй 
І між вами, що, маючи одну вівцю, не

візьме Гі і не вйтягне, колй вона впаде
1 2 в суботу в яму? А скільки ж чоловік 

над вівцю вартніший! Тим-то і в суботу

61

Зач.
45

О,

Понеділок 5-го тижня:
Одного разу увійшов Ісус у юдейську синагогу.
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Зач.
46

Зач.
с.п.р.

можна добро чинйти. Тоді сказав до 
чоловіка: Простягнй твою руку! Про
стягнув той, і вона стала здорова, як і 
друга.

Кінець понеділкові.

А фарисеї вййшли звідти і радили 
на нього раду, * щоб його ногубйти. 
Довідавшись про це, Ісус пішов геть 
звідти.

Слідом за ним пішла сйла народу; 
** він оздоровйв їх усіх, але суворо 
наказав їм його не виявляти,

Переступи вівтіркові.

Щоб збулося сказане Ісаєю проро
ком: Ось мій слуга, якого я вйбрав, 
улюблений мій, якого моя душа вподо
бала собі. Я покладу на нього духа мого, 
і він звіш,атиме поганам правосуддя. 
Він не буде ні змагатися, ні кричати, і 
голосу його ніхто не буде чути на май-

Вівторок 5-го тижня:
Одного разу фарисеї радили раду на Ісуса, * 

Субота після Різдва Христового:
В той час за Ісусом пішло багато народу; **
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данах. Він надломаної очеретйни не 
доломить, і ТЛІЮЧОГО ґнота не загасить, 
аж поки не доведе право до перемоги. 
На його ім’я будуть надіятись погани.

Кінець суботі.
Читай вівтіркові:

Тоді привелй до нього біснуватого: 
сліпого та німого, і він зцілйв його, 
так що німйй і говорйв, і бачив. І зди
вувалися всі люди і говорйли: Чи не 
є часом цей син Давйда? А фарисеї, 
почувши це, сказали: Отой не інакше 
виганяє бісїв, як тільки Велзевулом, 
князем бісівським. Знаючи думкй їх
ні, Ісус сказав їм: Кожне царство, 
розділене в собі, запустіє, і кожне мі
сто чи дім, розділені в собі самому, не 
встоїться. І колй сатана сатану вига
няє, то він розділений у собі самому; 
як же тоді вдержиться його царство? 
І колй я виганяю бісів Велзевулом, 
синй ваші ким виганяють? Тому-то 
вонй будуть вашими суддями. Колй ж
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Я духом Божим виганяю бісїв, при
було до вас Царство Боже. Або як 
може хто увійтй в дім сйльного і роз- 
грабити його майно, якщо він перше 
не зв’яже сйльного, і тоді дім його 
розграбить?

*Хто не зо мною, той проти мене, і 
хто зо мною не збирає, той розкидає.

Кінець вівтіркові.

Тому кажу вам: Усякий гріх, усяка 
хула простйться людям; але хула на 
Духа не простйться. І колй хто скаже 
слово проти Сйна Чоловічого, про
стйться йому. Колй ж хто скаже проти 
Святого Духа, йому не простйться ні 
на цьому світі, ні на тому. Вйплекайте 
добре дерево, то і плід його буде до
брий; а посадите погане дерево, то і 
плід його буде поганий. Бо дерево пі
знається з плоду. Гадючий роде, як

Субота 8-го тижня: Сказав Господь: *
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можете говорйти слова добрі, бувши 
злйми? з  повнотй бо серця уста про
мовляють. Добра людйна з доброго 
скарбу добро виносить, лиха ж з ли
хого скарбу лихе виносить. Кажу бо 
вам: За кожне пусте слово, яке ска
жуть лїбди, дадуть ВІДПОВІДЬ судного 
дня за нього. Бо за словами твоїми 
будеш вйправданий і за словами тво
їми будеш засуджений.

Кінець суботі.

Тоді * деяю з книжниив та фарисеїв 
озвались до нього: Учйтелю, ми хо
чемо побачити знак від тебе. Він у 
ВІДПОВІДЬ сказав їм: Лукаве кодло і 
перелюбне вимагає знаку, та знаку не 
буде йому дано, як тільки знак про-

О ^

рока Ибни. Як Ибна був у нутрі кйта 
три дні і три ночі, так буде Син Чоло-

Зач.
48

Середа 5-го тижня: В той час, приступйвши до Ісуса, *



ВЇЧИЙ у ЛОНІ землі три дні і три НОЧІ. 

Лїбди ніневїйські стануть на суді з цим 
родом і його засудять, бо вонй пока- 
ялися на проповідь Йони, а тут -  
більше, ніж Ибна. Царйця півдня 

2] стане на суді з цим родом і його засу
дить, бо вона прибула з кінця світу, 
щоб побачити мудрість Соломбна, а 
тут -  більше від Соломбна. Колй 
нечйстий дух вййде з чоловіка, блукає 
по місцях безводних, шукаючи спо- 
чйнку, та не знаходить. Тоді каже: 
Вернусь у дім свій, звідки я вййшов. 
Приходить і находить його порожнім, 

(ді вйметеним та прйбраним. Тоді він іде, 
бере з собою сім інших духів, гірших 
від себе, і вонй входять і оселюються 
там, і останнє того чоловіка буде гір
ше, ніж перше. Так буде і з цим лука
вим родом.

й Кінець середі,і
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Колй він промовляв ще * до народу, 
мати його та братй стояли надворі, ба
жаючи з ним говорйти. Каже одйн до 
нього: Он твоя мати і твої братй сто
ять надворі, бажаючи говорйти з то
бою. Він відповів тому, що говорйв до 
нього: Хто моя мати і хто мої братй? 
І, вказавши рукою на своїх учнів, мо
вив: Ось моя мати й мої братй! Бо 
хто чйнить волю мого Отця, що на 
небі, той мій брат, сестра й мати.

ГЛАВА 13.

іо
о
п

ГЛАВА 13.

ого дня Ісус вййшов з дому і сів 
X  край моря. І зібралася коло ньо

го така сйла народу, що він увійшов у 
човен і сів у ньому, а ввесь народ стояв 
на березі. Він повчав їх багато у прйт- 
чах.

Кінець четвергові.

,0,

Четвер 5-го тижня: В той час, колй Ісус промовляв
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Зач.
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Кажучи: Вййшов сіяч сіяти. І 
колй він сіяв, деяке впало край доро
ги, і прилетіло птаство, і вйдзьобало 
його. Інше впало на кам’янйстий ґрунт, 
де не було багато землі, і зараз же 
проросло, бо земля була неглибока. 
Як зійшло сонце, воно вйгоріло; а що 
не мало коріння, усохло. Інше впало 
між тернйну, і вйбуяла тернйна і за- 
глушйла його. Інше впало на добру 
землю і вродйло одне в сто разів, 
друге в шістдесят, а інше в трйдцять. 
Хто має вуха, ш,об слухати, нехай 
слухає.

Кінець п’ятниці.

І приступйли його учні і сказали 
до нього: Чому ти у прйтчах гово
риш до них?

**Він же у відповідь сказав їм: Тому, 
що вам дано знати тайни Царства Не-

П’ятниця 5-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю: * 
Понеділок 6-го тижня: В той час приступйли учні до 
Ісуса і сказали до нього: Чому ти прйтчами .говориш

до народу? **



12 бесного, а тим не дано. Бо хто має, 
тому дасться, і він надто буде мати; а 
в того, хто не має, візьмуть і те, що

13 має. Я тому говорю до них у прйтчах, 
що вонй, дивлячйсь, не бачать, і, слу-

14 хаючи, не чують, і не розуміють. На них 
збувається пророцтво Ісаї, що каже: 
Слухом почуєте, та не зрозумієте, і,

15 дивлячйсь, не побачите, бо серце в 
цього народу затовстїло. Вонй на вуха 
тяжко чують і зажмурили свої очі, 
щоб не бачити очйма, і вухами не 
чути, і не зрозуміти серцем, та не на

їв вернутись, щоб я зцілйв їх. Ваші ж очі
щаслйві, бо бачать; та й ваші вуха, бо

0] ^17 чують. Істинно кажу вам: Багато про
років і праведних ХОТІЛИ бачити, що 
ви бачите, і не бачили, і чути, що ви

18 чуєте, і не чули. Слухайте, отже,
19 прйтчу про сіяча: До кожного, хто чує 

слово Царства і його не розуміє, при
ходить лукавий і викрадає те, що посі
яне в його серці. Це той, хто був при-

ГЛАВА 13.
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ЙНЯВ насіння край дороги. А той, хто 
був прийняв його на кам’янйстім ґрун
ті, це той, що чує слово і зараз же з 
радістю його приймає, але він коріння 
в собі не має, непостійний, і колй на
стане яка скрута чи переслідування 
задля слова, він швйдко зневірюється. 
А той, хто прийняв його між тернйну, 
це той, хто слухає слово, але турботи 
цього світу та омана багатства заглу
шують те слово, і воно не приносить 
плоду. Той же, нарешті, хто прийняв 
його на добрій землі, -  це той, хто 
слухає і розуміє слово, і плід прино
сить; і приносить одйн у сто разів, 
інший у шістдесят, ще інший у трйд- 
цять.

Кінець понеділкові.

Ще одну прйтчу подав він їм, кажу
чи: * Царство Небесне подібне до чо-

ї ї
Вівторок 6-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю: 

И Це й ангелам.
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л о в їк а ,  щ о  б у в  ПОСІЯВ д о б р е  з е р н о

25 на своїм полі. Та, колй люди спали, 
прийшов його ворог, і посіяв кукіль

26 поміж пшенйцю, і пішов. Колй вйрос- 
ло збіжжя і вйгнало колосся, тоді й

27 кукіль появйвся. Прийшлй слуги го
сподаря і кажуть до нього: Пане, 
хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм 
полі? Звідки ж узявся кукіль? Він же

2 8  відповів їм: Вброг-чоловік зробйв 
це. Слуги йому кажуть: Чи хочеш,

29 ми підемо його вйполемо? -  Ні, каже, 
ш;об, виполюючи кукіль, ви часом не

30 вйрвали разом з ним пшенйці. Ли
шіть, нехай росте до жнив одне і 
друге разом. А під час жнив я жен
цям скажу: Зберіть перше кукіль 
та зв’яжіть його в снопй, щоб його 
спалйти; пшенйцю ж складіть у мою 
клуню.

Кінець вівтіркові.
Переступи ангелам.
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Царство Небесне подібне до зерна гір- 
Ч Й Ц І, що його взяв ЧО ЛО ВІК і посіяв на 
своїм полі. Воно, щоправда, най
менше з усіх зерен; але, як вйросте, 
стає найбільшим з усієї городини, і 
.навіть стає деревом, так що птаство 
небесне злітається і гніздиться на його 
гілках. Ще іншу прйтчу оповів їм: 
Царство Небесне схоже на закваску, 
яку бере жінка і кладе до трьох мірок 
мукй, аж поки все не скйсне. Усе це 
говорйв Ісус до людей у прйтчах, і без 
притч не говорйв до них нічого, щоб 
збулося сказане пророком: Уста мої 
відкрйю в прйтчах, оповім тайни, схо
вані від початку світу. Тоді він віді
слав народ і прийшов додому.

Кінець середі.
Читай ангелам:

Середа 6-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю:
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І * підійшлй до нього його учні 
та кажуть: Вйясни нам прйтчу про 
кукіль, що на полі. Він у відповідь 
сказав їм: Той, хто сіє добре зерно
-  це Син Чоловічий; а поле -  це світ; 
добре зерно -  це синй Царства; а 
кукіль -  це синй лукавого; ворог, що 
його ПОСІЯВ -  це диявол; жнива -  це 
кінець світу; а женці -  це ангели. Так, 
як збирають кукіль і у вогні палять, 
так само буде при кінці світу: Син Чо
ловічий пошле своїх ангелів, і зберуть 
вонй з його Царства всі спокуси і тих, 
що чйнять беззаконня, і вкйнуть їх до 
вогненної печі: там буде плач і скрегіт 
зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, 
в Царстві Отця свого. Хто має в)Ьса, щоб 
слухати, нехай слухає.

Кінець четвергові й ангелам.

Зач.
54

О
Четвер 6-го тижня:

В той час, колй Ісус прийшов додому, *
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*Царство Небесне подібне до скар
бу, схованого в полі, що чоловік, най
шовши, ховає і, радіючи тим, іде, і 
продає все, що має, і купує те поле. 
Царство Небесне іще подібне до куп
ця, що шукає добрих перел. Най
шовши одну дорогоцінну перлйну, іде, 
продає все, що має, і купує Її. По
дібне також Царство Небесне до не
вода, що, закйнутий у море, набрав 
усякої всячини. Колй він вйповниться, 
тягнуть його на берег і, сівши, збира
ють, що добре, у посуд, а непридатне 
викидають. Так буде при кінці світу: 
ангели вййдуть і відділять злих від 
праведних і кйнуть їх до вогненної пе
чі: там буде плач і скрегіт зубів. Чи 
ви це все зрозуміли? -  Так, йому від
повіли. Тоді сказав їм: Ось чому кож
ний кнйжник, навчений про Царство 
Небесне, подібний до господаря, якйй

П’ятниця 6-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю: 
Це й З жовтня, св. Діонисію.
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виймає зі свого скарбу нове і старе.
Якже Ісус скінчйв ці прйтчі, пішов 

звідти, прибувши в свою батьківщй- 
ну, він навчав їх * у їхній синагозі,

Кінець п’ятниці і святому.

(01 так що вонй дивувалися і говорйли: 
Звідкіля в нього ця мудрість і сйла 
чудодійна? Хіба він не син теслі? Хіба 
не його мати зветься Марія і його 
братй Йків, Йосиф, Сймон та Юда? І 
його сестри хіба не всі між нами? 
Звідки ж йому це все? І вонй брали 
йому це за зле. Ісус же сказав їм: 
Пророк не має пошани лише в своїй 

58 батьківш;йні та в себе вдома. І не зро- 
бйв там багато чудес через їхню 
невіру.

Кінець понеділкові.

о

Понеділок 7-го тижня: В той час прийшов
Ісус у батьківщйну свою і навчав людей
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зач. ПП' огб часу чутка про Ісуса дійшлаІ до Ірода четверовласника, і він 
сказав * до своїх слуг; Це Іван Хри- 
стйтель! Це він воскрес із мертвих, і 
тому чудодійні СЙЛИ ДІЮ ТЬ у ньому. Бо
у

Ірод був СХОПИВ Івана, зв’язав його і 
вкйнув у темнйцю -  через Іродіяду, 
жінку брата свого Филйпа; Іван бо го- 
ворйв до нього: Не можна тобі її 
мати. Він ХОТІВ його вбйти, та боявсь

І  народу, бо його мали за пророка.
У

Колй настав день народження Ірода, 
дочка Іродіяди танцювала перед усіма 
і догодйла Іродові; і він, клянучйсь, 
обіцяв їй дати, чого тільки попросить. 
Вона, під намовою матері своєї, ска
зала йому: Дай мені тут на полумиску 
голову Івана Христйтеля. І засмутйвсь

Вівторок 7-го тижня: В той час, колй дійшла чутка до 
Ірода четверовласника про Ісуса, він сказав:

Це й на Усікновення голови Івана Христителя, на Утрені.
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цар, але, задля клятви і тих, що разом
1 0 за столом булй, велів дати, і послав
11 стяти голову Іванові в те мийці. При- 

иеслй, отже, на полумиску його 
голову і далй дівчині, а та подала своїй

12 матері. І прийшлй його учні, взялй 
тіло і поховали його. І пішлй та спові-

13 стйли про те Ісуса. Почувши це, Ісус 
відплйв звідти човном у пустйнне й 
самітне місце; народ же, довідавшись 
про це, пішов за ним із міст пішки.

Кінець вівтіркові й Усікновенню.

ГЛАВА 14.

14 Вййшовши, Ісус побачив * сйлу 
народу і змилосердився над нйми та

15 вйгоїв їхніх недужих. Якже настав 
вечір, підійшлй до нього його учні і 
кажуть: Пустйнне це місце та й час 
минув уже. Відпустй людей, нехай 
ідуть по селах та куплять собі пожйви. 
Ісус сказав їм: Не треба їм відходи-
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ти: дайте ви ш їсти. Вонй ж мовлять 
до нього: Ми маємо тут тільки п’ять 
хлібів і дві рйби. Тоді він каже: При
несіть мені їх сюдй. І, велівши наро
дові сісти на траві, взяв п’ять хлібів і 
дві рйби, підвів очі до неба, поблаго- 
словйв і розламав хлібй, і дав учням, а 
учні -  людям. І всі їли до насйту, і на
збирали кусків, що зосталися, дванад
цять кошів повних. Тих же, що їли, 
було якйх п’ять тйсяч чоловік, окрім 
жінок та дітей.

І зараз же * заставив учнів увійтй 
до човна і переплистй на той бік ра
ніше від нього, тим часом як відпускав 
народ.

Кінець 8-ій неділі.

І колй відпустйв народ, пішов на 
гору мол йтись на самоті. Як звечорі
ло, він був там сам одйн. Човен уже

Неділя 9-та: Того часу Ісус
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був посеред моря і його кйдали хвйлі,
25 бо вітер був супротйвний. о четвертій 

сторожі ночі Ісус прийшов до них, ІДЗ̂ Й
2 6  по морю. Учні, побачивши, що він іде 

по морю, жахнулись. То прйвид! -  за-
27 говорйли, і з переляку закричали. Та 

Ісус тієї ж мйті мовив до них: Заспо-
2 8 кійтесь -  це я, не бійтеся! Тоді Петро 

озвавсь до нього і каже: Господи, 
колй це ти, велй мені прийтй по воді

29 до тебе! -  Ідй! -  сказав Ісус. І вййшов 
Петро з човна, почав ітй по воді і при-

3 0  йшов до Ісуса; але, побачивши, що ві
тер сйльний, злякався, почав пото
пати і скрйкнув: Господи, рятуй ме-

31 не! Ісус зараз же простягнув руку, вхо
пив його і мовив до нього: Малові-

32 ре, чого ти засумнівався? І як увійшлй
33 до човна, вітер уш;}Ьс. Тоді ті, що булй в 

човні, вклонйлися йому до ніг, кажучи:
34 Ти істинно -  Син Божий! І, переплйв- 

ши, прибулй в землю генезаретську.
Кінець неділі.
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Зач.
60

Пізнали його місцеві люди і * розго- 
лосйли по всій тій околиці вістку про 
нього. І принеслй до нього всіх неду
жих, і просйли його, абй тільки при
торкнутись їм до краю його одягу. І 
скільки їх доторкалося, одужували.

ГЛАВА 15.

оді приступйли до Ісуса фарисеї 
А  та кнйжники з Єрусалйму і ка

жуть; Чому твої учні порушують 
передання старших: не мйють рук, 
колй споживають страву? А він у від
повідь сказав їм: А ви чого порушу
єте заповідь Божу вашим передан- 
ням? Бог бо заповів: Шануй батька 
твого й матір. І далі: Хто проклинає 
батька-матір, хай буде караний на 
смерть. А ви кажете: Хто скаже бать
кові чи матері: Добро, якйм би я міг

Середа 7-го тижня: В той час, пізнавши Ісуса, люди 
землі генезаретської *



ГЛАВА 15.

і 10

11

12

13

14

помогтй вам, є дар Божий, -  той може 
не шанувати свого батька чи матір 
свою. Так вашим переданням ви усу
ваєте заповідь Божу. О лицеміри! 
Добре про вас пророкував був Ісая: 
Народ цей устами мене поважає, а 
серце їхнє далеко від мене. Та вонй 
марно мене шанують, навчаючи люд
ських наказів. І, приклйкавши людей, 
сказав їм: Слухайте і розумійте! Не 
те, що до уст входить, сквернйть лю- 
дйну, а те, що з уст виходить, те 
сквернйть людйну.

Кінець середі.

Тоді приступйли * учні і кажуть 
йому: Чи знаєш, що фарисеї взялй 
тобі за зле, як почули, що ти так гово
риш? Ісус озвався: Кожна рослйна, 
яку не посадйв мій Отець небесний, 
буде вйрвана з корінням. Лишіть їх:

Зач.
61

Четвер 7-го тижня: Того часу приступйли до Ісуса
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це сліпі проводирі сліпйх! Колй ж слі- 
пйй веде сліпого, обйдва впадуть у 
яму. Тоді Петро заговорйв до нього і 
каже: З ’ясуй нам ту прйтчу. Він від
повів: То ви також без розуму ще й 
досі? Хіба не розумієте, що все те, що 

Щ до уст входить, іде до нутра і геть ви
ходить? А те, що з уст виходить, іде з 
серця і сквернйть людйну; із серця бо 
виходять лихі думкй, убйвства, пере
люби, розпуста, крадежі, лжйве свід
чення, богохульства. Це сквернйть 
людйну, а їсти немйтими руками не 
сквернйть людйну.

Зач Ісус вййшов звідти і пішов у * сто- 
рони тирські та сидонські.

Кінець четвергові.

Аж ось жінка хананейка вййшла з 
тих околиць і стала кричати: Змй- 
луйся надо мною, Господи, сйну Давй-

Неділя 17-та: Того часу ввійшов Ісус у
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26

27

28

29

ЗО

да! Біс тяжко мучить мою дочку. Він 
не озвався до неї і словом. Тут присту- 
пйли його учні і почалй його просйти: 
Відпустй її, бо вона кричйть за на
ми. Він у відповідь сказав: Я посла
ний лише до погйблих овець дому Із- 
раїля. Вона ж підійшла і, вклонйвшись 
йому в ноги, каже: Господи, поможй 
мені! Він відповів їй: Не лйчить 
брати хліб у дітей і кйдати щенятам. 
А вона каже: Так, Господи! Але й 
щенята їдять кришкй, що падають зо 
столу в панів їхніх. Тоді Ісус у відпо
відь сказав їй: О жінко, велйка твоя 
віра! Хай тобі буде, як бажаєш. І вй- 
дужала її дочка від тієї годйни.

Кінець неділі.

Звідти Ісус прийшов до Гали- 
лейського моря і зійшов на гору і сів 
там. Сйла народу прийшла тоді до

З ач. 
63

П’ятниця 7-го тижня: В той час прийшов Ісус
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Зач.
64

нього, що мали при собі кривйх, ка
лік, сліпйх, німйх, чимало й інакших, 
та і клали їх до його ніг, і він зціляв 
їх. І дивувалися люди, бачачи, що 
НІМІ говорять, каліки одужують, 
криві ходять і сліпі бачать. І прослав
ляли Бога Ізраїля.

Кінець п’ятниці.

Тим часом Ісус поклйкав * своїх 
учнів і сказав їм: Жаль мені цих лю
дей, бо ось уже три дні, як вонй зо 
мною, і не мають що їсти, а відпу- 
стйти їх голодними не хочу, щоб, бу- 
ва, не охляли десь у дорозі. Кажуть до 
нього учні: Де нам узяти стільки хліба 
в пустйні, щоб нагодувати стільки 
люду? Ісус спитав їх: Скільки у вас 
хлібів? -  Сім, кажуть, і кілька риб. 
Тоді він велів людям сісти на землю, 
узяв сім хлібів та рйбу, воздав хвалу.

Субота 9-го тижня: В той час поклйкав Ісус
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37

38

39

розламав і став давати учням, а ті лю
дям. Усї їли до насйту, і назбирали 
кусків, що зосталися, сім повних ко
шів. Тих же, що їли, було ЯКЙХ 4 0 - 

тйри тйсячі чоловік, окрім жінок та 
дітей. І, відпустйвши народ, Ісус сів до 
човна, і прибув у сторони Магадану.

Кінець суботі.

ГЛАВА 16.

І приступйли * фарисеї та садукеї, і, 
спокушаючи його, просйли, щоб 

показав їм знак з неба. А він у відпо
відь сказав їм: Як настане вечір, ви 
кажете: Буде гарна погода, бо чер
воне небо; а вранці: сьогодні буде не
года, бо небо щось червонясто похму
ре. То вйгляд неба ви вмієте розпізна
вати, а знаків часу ви нездатні розпі
знавати? Рід лукавий і перелюбний 
шукає знаку, але знаку йому не дасться.

Зач.
65
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Зач.
66

Ш

о

• ^  • #хіба що знак Ибни. І покйнув їх, і пі
шов ЗВ ІД Т И . Колй перепливали учні на 
той бік, забули взяти хліба.

Ісус сказав їм: * Глядіть, бере
жіться закваски фарисейської й саду- 
кейської.

Кінець понеділкові.

Вонй ж перемовлялись між собою і 
говорйли: Тому що ми не взялй хлі
ба. Помітив це Ісус і каже: Чого пе
ремовляєтеся між собою, маловіри, 
тому що не взялй хліба? І ви досі не 
збагнули? Чи ж ви не пам’ятаєте п’ять 
хлібів для п’ятй тйсяч, і скільки ви 
кошів зібрали? Ані тих сім хлібів для 
чотирьох тйсяч, і скільки ви кошів зі
брали? Тож як не розумієте, що я не 
про хліб вам говорйв, колй казав: Бе
режіться закваски фарисейської й са- 
дукейської? Тоді ті зрозуміли, що він

О Вівторок 8-го тижня: Сказав Господь своїм учням:
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говорйв їм стерегтйся не хлібної за
кваски, а фарисейської та садукей- 
ської науки.

Кінець вівтіркові.

Прийшовши * в околицю Филйпо- 
вої Кесарії, Ісус спитав своїх учнів: 
За кого мають люди Сйна Чоловічо
го? Ті відповіли: Одні за Івана Хри- 
стйтеля, інші за Іллю, ш,е інші за Єре- 
мію або одного з пророків. -  На вашу 
ж думку, каже до них, хто я? Озвався 
Сймон Петро і заявляє: Ти -  Христбс, 
Син Бога живого. У відповідь Ісус 
сказав до нього: Щаслйвий ти, Сймоне, 
сйну Йбни, бо не тіло і кров це тобі 
відкрйли, а Отець мій небесний. Тож і 
я тобі заявляю, що ти -  Петрб-Скеля, 
і на цій скелі збудую мою Церкву, і 
адові ворота її не подолають.

Кінець посвяченню церкви.

29 червня, на Літургії: В той час, прийшовши 
Це й на посвячення церкви.

Зач.
67
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І дам тобі ключі Царства Небесно
го, і що ти зв’яжеш на землі, буде 
зв’язане на небі; і те, що ти розв’яжеш 
на землі, буде розв’язане на небі.

Кінець апостолам.

І
а
о

Зач.
68

і

Зач.
69

Тоді він * наказав учням, щоб вонй 
нікому не казали, що він Христос. З 
того часу Ісус почав виявляти своїм 
учням, що йому треба йти в Єрусалйм, 
і там багато страждати від старших, 
первосвящеників та кнйжників, і бути 
вбйтим, і на третій день воскреснути. 
Тоді Петро, взявши його набік, став 
йому докоряти: Пожалій себе. Господи! 
Нехай це не станеться з тобою! Він же 
обернувся і сказав Петрові: Геть від 
мене, сатано! Ти мені спокуса, бо ду
маєш не про Боже, а про людське.

Тоді Ісус сказав ** до своїх учнів: 
Колй хто хоче йти за мною, нехай

Середа 8-го тижня: В той час Ісус *
Четвер 8-го тижня: Сказав Господь *
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Зречеться себе самого, візьме хрест 
свій і йде за мною.

Кінець середі.

25 Хто хоче спастй своє життя, той 
його погубить; а хто своє життя погу-

2 6  бить ради мене, той його знайде. Яка 
користь людині, колй здобуде увесь 
світ, але занапастйть власну душу? 
Що може людйна дати взамін за с во їо

27 душу? Син Ч о л о в іч и й  має нрийтй в 
славі Отця свого з ангелами своїми і 
тоді віддасть кожному згідно з його

2 8  ділами. Істинно кажу вам: Є деякі між 
тут присутніми, які не зазнають смерти, 
поки не побачать Сйна Чоловічого, 
ш,о приходить у своєму царстві.

Кінець четвергові.

ГЛАВА 16. 89
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ГЛАВА 17.

о шістьох днях * узяв Ісус Петра, 
Якова та Івана, його брата, повів 

їх окремо на високу гору і переобра- 
зйвся перед нйми: облйччя його сяяло, 
наче сонце, а одежа стала білою, наче 
світло. І ось з’явйлися їм Мойсей та 
Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Пе
тро і каже до Ісуса: Господи, добре 
нам тут бути! Як хочеш, зроблю тут 
три намети: одйн для тебе, одйн для 
Мойсея і одйн для ІЛ Л І. Він говорйв 
ііце, аж ось ясна хмара огорнула їх і 
з хмари було чути голос: Це -  мій 
улюблений Син, якого я вподобав: 
його слухайте. Почувши ж це, учні 
впали лицем до землі і злякались 
вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся 
до них і каже: Устаньте, і не бійтеся! 
Підвівши очі, вонй не бачили нікого,

Переображення, 6 серпня, на Літургії: В той час *



ГЛАВА 17.

Крім самого Ісуса. Колй ж сходили з 
горй, Ісус наказав їм: Нікому не роз
повідайте про це ВИДІННЯ, аж поки Син 
Чоловічий не воскресне з мертвих.

Кінець Переображенню.

10 Тоді з^ні його спитали його: * Чому 
кнйжники кажуть, що спершу має при-

11 бути Ілля? Він відповів їм: Ілля прййде
1 2 і все приведе доладу. Але я вам кажу, 

що Ілля вже прийшов був, та вонй 
його не пізнали і вчинйли з ним, що 
хотіли. Так і Син Чоловічий має від 
них постраждати. І зрозуміли тоді учні, 
що він їм говорйв про Івана Христйтеля.

Колй ж прийшлй до народу, присту- 
пйв до нього одйн чоловік ** і, при
павши йому до ніг, каже: Господи, 
змйлуйся над моїм сйном, бо він при- 
чйнний і тяжко нездужає: часто кй-

1 6  дається в вогонь, часто й у воду. Я був

13

14

15

П’ятниця 8-го тижня:Того часу } і̂ні Ісуса запитали його: *
Неділя 10-та:

В той час якййсь чоловік приступйв до Ісуса **
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О

привів його до твоїх учнів, та вони не 
моглй його ЗЦІЛЙТИ. -  о роде невірний 
та розбещений! -  відповів Ісус. Доїш я 
маю буги з вами? Доки терпітиму вас? 
Приведіть мені його сюдй! Ісус погро- 
зйв йому, і біс вййшов з хлопця; і юнак 
вйдужав тієї ж хвилйни.

Кінець п’ятниці.

Тоді підійшлй учні до Ісуса на само
ті і спитали; Чому ми не моглй його 
вйгнати? Ісус сказав їм: Через вашу 
малу віру; бо істинно кажу вам: Колй 
матимете віру, як зерно гірчйці, ска
жете цій горі: Перенесйся звідси тудй
-  і вона перенесеться; і нічого не буде 
для вас неможлйвого. А щодо цього 
роду бісів, то його виганяють лише 
молйтвою і постом. Як вонй зібралися 
в Галилеї, Ісус сказав до них: Син Чо
ловічий має бути вйданий у руки лю
дям, і вонй його уб’ють, але третього 
дня він воскресне. І вонй тяжко зажу- 
рйлись.

Кінець неділі.
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Колй вонй прийшлй в Капернаум, 
підійшлй збирачі дидрахми до Петра і 
питають: Чи заплатйть ваш учйтель 
дидрахму? -  Так, каже. І як увійшов 
до хати, Ісус вйпередив його, кажучи: 
Як тобі, Сймоне, здається? Земні 
царі з кого беруть данйну чи податок?
Із своїх синів, чи з чужйх? Колй він 
відповів: З чужйх, Ісус сказав до ньо
го: Отже, синй вільні. Однак, щоб 
вонй нам цього не взялй за зле, підй до 
моря, закйнь вудку, візьмй першу, яка 
попадеться, рйбу, і відкрйй їй рота: там 
найдеш ти статйр; візьмй його і дай 
їм за мене й за себе.

ГЛАВА 18.

ого часу ** підійшлй до Ісуса учніт і мовлять: Хто найбільший у 
Царстві Небеснім? Ісус поклйкав дитй-

Субота 10-го тижня: В той час *
Понеділок 9-го тижня: В той час **
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ну, поставив її серед них і каже: Іс
тинно кажу вам: Якщо ви не наверне
теся і не станете, як діти, не ввійдете 
в Царство Небесне. Хто, отже, стане 
малйм, як ця дитйна, той буде най
більший у Царстві Небесному.

Кінець суботі.

і

і

І

Хто приймає дитйну в моє ім’я, той 
мене приймає. А хто спокусить одного 
з тих малйх, що вірують у мене, та
кому було б ліпше, якбй млинове 
жорно повішено було йому на шйю, і 
він був утоплений у глибині моря. 
Горе світові від спокус. Воно і треба, 
щоб прийшлй спокуси, однак горе тій 
людйні, через яку спокуси приходять! 
Колй твоя рука або нога стає тобі 
причйною падіння, відітнй їі і кинь геть 
від себе: ліпше тобі ввійтй в життя одно
руким чи кульгавим, ніж з обома руками 
чи з обома ногами бути вкйненим у 
вогонь вічний. І колй око твоє призво
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10

11

12

13

14

дить тебе до гріха, вйрви його і кинь 
геть від себе: лїгшіе тобі ввійтй в життя 
однооким, ніж з обома очйма бути 
вкйненим у вогненне пекло.

* Глядіть, щоб ви нікйм з оцйх ма- 
лйх не гордували: кажу бо вам, що ан
гели їхні на небі повсякчас бачать 
облйччя мого Отця небесного. Бо Син 
Чоловічий прийшов спастй те, що за- 
гйнуло.

Кінець 9-му понеділкові.

Що ви гадаєте? Колй хто має сто 
овець і одна з них заблудить, чи він не 
кйне дев’ятдесят дев’ять у горах і не 
піде шукати тій, що заблудйла? І колй 
пощастйть найтй її знову, істинно 
кажу вам, що він радіє нею більше, 
ніж дев’ятдесят дев’ятьма, що не за- 
блудйли. Так само і в Отця вашого 
небесного немає волі, щоб загйнуло

Зач.
75

Понеділок Святого Духа: Сказав Господь:
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О

одне з тих малйх. Колй брат твій зави- 
нйть супроти тебе, підй і докорй йому 
віч-на-віч. Колй послухає тебе, ти 
придбав брата твого. Колй не послу
хає тебе, візьмй з собою ще одного 
або двох, щоб усяка справа полаго- 
джувалась за словом двох або трьох 
СВІДКІВ. І колй він не схоче слухати їх, 
скажй Церкві; колй ж не схоче слу
хати Церкви, нехай буде для тебе, як 
поганйн і мйтар.

*Істинно кажу вам: Усе, що ви 
зв’яжете на землі, буде зв’язане на не
бі, і все, що розв’яжете на землі, буде 
розв’язане на небі. Істинно кажу вам 
ще раз: Колй двоє з вас згодиться на 
землі просйти що б там не було, во
но буде дано їм моїм Отцем небесним; 
бо де двоє або троє зібрані в моє ім’я, 
там я серед них.

Кінець понеділкові Святого Духа.

Зач.
76
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Вівторок 9-го тижня: Сказав Господь своїм учням:



о
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22

23

24

25

26

27

Тоді підійшов Петро і каже до ньо
го: Господи! Колй мій брат згріпійть 
супроти мене, СКІЛЬКИ разів маю йому 
простйти? Чи маю до сімох разів про
щати? Ісус промовив до нього: Не 
кажу тобі: до сімох разів, а до сімде- 
сятй раз по сім.

Переступи вівтіркові.

ГЛАВА 18.

Тому * Царство Небесне схоже на 
царя, що ХОТІВ звестй рахунки зі слу
гами своїми. Колй він розпочав зво
дити рахунки, приведено йому одного, 
що був БЙнен десять тйсяч талантів. А 
що не мав той чим віддати, пан велів 
продати його, жінку, дітей і все, що 
він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши 
йому до ніг, поклонйвся лицем до зе
млі і каже: Потерпй мені, пане, все 
тобі верну. І змилосердився пан над 
тим слугою, відпустйв його і подару-

0 Неділя 11-та: Сказав Господь прйтчу оцю:
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ш

вав йому борг той. Вййшовши, той 
слуга здйбав одного з своїх співслуг, 
якйй вйнен був йому сто динарів, схо
пив його і почав душйти його, кажу
чи: Вернй, що вйнен. Співслуга його 
впав йому в ноги і почав його просй- 
ти: Потерпй мені, я тобі верну. Та той 
не хотів; пішов і кйнув його в темнй- 
цю, аж поки не верне боргу. Колй то
вариші його побачили, що сталось, 
засмутились вельми, пішлй до свого 
пана і розповіли йому про всю спра
ву. Тоді пан поклйкав його і сказав 
йому: Слуго лукавий! Я простйв тобі 
ввесь борг той, бо ти мене благав. Чи 
не слід було й тобі змилосердитись 
над твоїм товаришем, як я був змило
сердився над тобою? І, розгнівавшись, 
його пан передав його катам, аж поки 
не верне йому всього боргу. Отак і 
мій Отець небесний буде чинйти вам, 
якщо кожний з вас не прощатиме бра
тові своєму з серця свого.

Кінець неділі.
Читай вівтіркові:



о ГЛАВА 19.

0.

ГЛАВА 19.

І колй Ісус скінчйв ці слова, покйнув 
Галилею, і прибув у сторони Юдеї, 

[л] 2  що за Йорданом. Сйла народу йшла за 
^ ним, і він їх оздоровйв там.
її Переступи знову вівтіркові.

а
^  з І підійшлй до нього * фарисеї, і, 

спокушаючи його, спитали: Чи можна 
ЧОЛОВІКОВІ відпустйти свою жінку з 
якоїбудь причйни? Він відповів їм: Хіба 
ви не читали, що Творець від початку 
сотворйв їх, чоловіка і жінку, і мовив: 
Тому покйне чоловік батька й матір і 
пристане до своєї жінки, і вонй будуть 
двоє одне тіло, так що вонй не будуть 
більше двоє, лише одне тіло. Що, отже. 
Бог злучйв, людйна хай не розлучає. 
Кажуть вонй до нього: Чому ж тоді 
Мойсей велів дати розвіднйй лист і

Субота 11-го тижня: Того часу приступйли до Ісуса
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відпустйти її? Він сказав їм: Задля 
жорстокости сердець ваших Мойсей 
дозволив вам відпускати жінок ваших; 
спочатку ж не було так. А я кажу вам: 
Хто відпускає свою жінку -  за вйнят- 
ком розпусти -  і жениться з іншою, 
той чйнить перелюб; а хто жениться 
з розведеною, чйнить перелюб. Ка
жуть до нього учні: Колй така спра
ва чоловіка з жінкою, то ліпше не же- 
нйтись. Він відповів їм: Не всі розу
міють це слово, лише ті, кому дано. 
Бувають бо скопці, що з матірнього 
лона такйми народйлись; бувають і 
скопці, якйх люди оскопйли; бувають
і скопці, що самі себе оскопйли задля 
Царства Небесного. Хто може збагну
ти, нехай збагне.

Кінець суботі.
Читай вівтіркові:

Тоді привелй до нього дітей, щоб 
він, поклавши на них руки, помолйвся. 
Учні ж боронйли їм. Ісус сказав їм:
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Пустіть дітей! Не бороніть їм прихо
дити до мене, бо такйх є Царство Не
бесне. І, поклавши на них руки, пішов
ЗВІД ТИ .

Кінець вівтіркові.

Аж ось одйн приступйв до нього і 
каже: * Учйтелю добрий! Що доброго 
маю чинйти, щоб мати життя вічне? 
Ісус сказав до нього: Чому називаєш 
мене добрим? Ніхто не добрий, ТІЛЬКИ  

одйн Бог. Як хочеш увійтй в життя, 
додержуй заповідей. -  Якйх? -  питає 
його. Ісус же до нього: Не вбивай, не 
чинй перелюбу, не крадй, не свідкуй 
крйво, поважай батька-матір і любй 
блйжнього твого, як себе самого. 
Каже юнак до нього: Все це я зберіг 
ізмалку. Чого мені ще бракує? -  Якщо 
хочеш бути досконалий, сказав Ісус 
до нього, підй, продай, що маєш, дай

Неділя 12-та:
В той час одйн юнак приступйв до Ісуса і сказав:

0.

Зач.
79
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бідним, і будеш мати скарб на небі; 
потім приходь і йди за мною. Почувши 
це слово, юнак відійшов смутнйй, мав 
бо велйке майно. Тоді Ісус сказав до 
своїх учнів: Істинно кажу вам: Трудно 
багатому ввійтй в Царство Небесне. Іще 
кажу вам: Легше верблюдові пройтй 
через вушко в голці, ніж багатому 
ввійтй в Царство Боже. Почувши це, 
учні здивувались вельми і сказали: Хто 
ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув 
на них пильно і мовив: У людей це не- 
можлйво. Богові -  все можлйво.О

і
Кінець 12-ій неділі. 

Читай неділі всіх святих:

Тоді озвавсь Петро і сказав до ньо
го: Ось ми покйнули все і пішлй за 
тобою; що будемо за те мати? Ісус

А

відповів їм: Істинно кажу вам: Ви, 
що пішлй за мною, як новйй світ на
стане, колй Син Чоловічий сяде на 
престолі своєї слави, сидітимете й ви



і
29

ЗО

на дванадцятьох престолах, щоб судйти 
дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, 
хто задля імени мого покйне дім, братів, 
сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, 
у сто раз більше одержить і життя вічне 
матиме в спадщину. Багато з перших 
будуть останніми, а останні -  першими.

Кінець неділі всіх святих.

о
а

і
ї ї

ц
ГЛАВА 20.

арство Небесне * подібне до чоло- 
віка-господаря, що рано-вранці 

Бййшов найняти робітників у свій ви
ноградник. Домовившись з робітни
ками по динарію денно, він послав їх 
у свій виноградник. А колй вййшов 
коло третьої годйни, побачив інших, 
що бездільно стояли на рйнку. І ска
зав їм: Ідіть і ви в мій виноградник;

Середа 9-го тижня: Сказав Господь 
прйтчу оцю: Царство небесне *

Це й 9 березня, святим 40 мученикам, що в Севастії.

Зач.
80
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що буде по справедлйвості, дам вам.
І ті пішлй. Колй він знову вийшов, 
біля шостої та дев’ятої годйни, зробйв 
так само. Вййшовши коло одинадця
тої, стрінув ІНШ И Х, що стояли, і ска
зав їм: Чого тут увесь день стоїте без- 
дїльно? Кажуть йому: Бо ніхто не най
няв нас. І він сказав їм: Ідіть і ви у 
виноградник. Колй ж настав вечір, 
власник виноградника наказав своєму 
управйтелеві: Поклйч робітників і 
дай їм заплату, почавши від останніх 
аж до перших. Ті, що прийшлй коло 
одинадцятої годйни, взялй по динарію. 
Колй приступйли перші, думали, що 
дістануть більше. Але й вонй взялй 
по динарію. І, взявши, стали ремству
вати на господаря, кажучи: Ті останні 
одну годйну працювали, і ти зрівняв 
їх з нами, що неслй тягар і спеку дня. 
Той, відповідаючи одному з них, ска
зав: Друже, не крйвджу тебе; чи не за 
динарія ти згодйвся був зо мною? Берй



ГЛАВА 20.

14 СВОЄ та йди! Хочу бо й цьому остан-
15 ньому дати, що й тобі. Хіба не дозво

лено мені робйти зо своїм, що захочу? 
Чи око твоє лукаве, тому що я добрий?

1 6 Так-то останні будуть перші, а перші
-  останні.

Кінець середі і мученикам.

17 Колй Ісус вирушав * у Єрусалйм, 
узяв набік дванадцятьох і дорогою

1 8 сказав їм: Оце ми йдемо в Єрусалйм,
і Син Чоловічий буде вйданий перво
священикам і кнйжникам, і засудять

О! 19 його на смерть. І вйдадуть його пога
нам, щоб ті глумйлися, катували та 

її розп’ялй його; і третього дня він во-
2 0 скресне. Тоді підійшла до нього мати 

Заведеєвих синів зо своїми синами і 
вклонйлась, щоб його щось просйти.

2 1 Він сказав їй: Чого бажаєш? Та йому 
відповіла: Скажй, щоб оці два синй

Четвер 9-го тижня: В той час Ісус, ідучй *

О
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0

1

і

о.

мої СІЛИ в твоєму царстві -  одйн пра
воруч, другий ліворуч тебе. Ісус у 
відповідь мовив: Не знаєте, чого 
просите. Чи можете ви пйти чашу, 
яку я маю пйти? Сказали йому: Мо
жемо. Промовив до них: Чашу мою 
пйтимете, але сісти праворуч мене чи 
ліворуч, не моє це давати, лише -  ко
му Отець приготував. Почувши це, 
десятеро почалй нарікати на двох 
братів. Ісус поклйкав їх і сказав; Ви 
знаєте, що князі народів панують над 
нйми, і вельможі гнітять їх. Не так 
має бути між вами. Але хто хотів би 
у вас бути велйкий, нехай буде вам за 
слугу. І хто б хотів у вас бути перший, 
нехай стане вам за раба. Так само Син 
Чоловічий прийшов, не ш,об йому 
служйли, але щоб служйти і дати 
життя своє як вйкуп за багатьох.

Кінець четвергові.
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34

Колй вони виходили з Єрихону, 
ішло за ним багато народу. Два сліпці 
сиділи край дороги і, почувши, що Ісус 
проходить мймо, закричали, кажучи: 
Господи, сйну Давйда, змйлуйся над на
ми! Люди картали їх, щоб замовкли. 
А ті ще більше голосйли: Змйлуйся 
над нами, Господи, сйну Давйда! Тоді 
Ісус зупинйвся, поклйкав їх і мовив: 
Що бажаєте, щоб я учинйв вам? Вонй 
кажуть йому: Господи, щоб очі нам 
відкрйлись. Змйлувався Ісус, доторк
нувсь їхніх очей, і вонй негайно про
зріли, і пішлй слідом за ним.

Кінець суботі.

ГЛАВА 21.

Н аближаючись ** до Єрусалйму, 
вонй прийшлй у Витфагію, коло 

Олйвної горй. Тоді Ісус послав двох

Субота 12-го тижня: В той час, як виходив Ісус 
В квітну неділю на Утрені: В той час, 

колй наблйзився Ісус **
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учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що 
перед вами; зараз же найдете прив’я
зану ослйцю й осля з нею; відв’яжіть
і приведіть до мене. А як хто вам що 
скаже, ви відповісте, що Господь їх 
потребує і він незабаром поверне їх. 
Сталось це, щоб збулось слово проро
ка, якйй говорйв: Скажіть дочці сі- 
бнській: Ось цар твій іде до тебе, ла
гідний і верхи на ослйці, -  на осляті, 
сйнові під’яремної. Учні пішлй і зро- 
бйли так, як Ісус велів їм: привелй 
вонй ослйцю та ослятко, поклали на 
них одіж, і Ісус сів на неї. Сйла на
роду стелйли свою одіж по дорозі, а 
інші різали з дерев гілкй і клали по 
дорозі. Люди, що йшли попереду і 
ззаду, викрйкували: Осанна сйнові 
Давйда! Благословен той, хто йде в 
ім’я Господнє! Осанна на висотах! І 
колй він увійшов у Єрусалйм, замету
шилося все місто, питаючи: Хто це
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такйй? Народ казав: Це пророк, Ісус 
із Назарету в Галилеї.

Переступи неділі.

* Ісус увійшов у храм і вйгнав усіх, що 
продавали і купували в храмі; пере
вернув столй міпяйлів і ослони тих, 
що продавали голубів, і сказав їм: 
Напйсано: Дім мій домом молйтви бу
де зватись; ви ж чйните з нього пе
черу розбійників. І підійшлй до нього 
в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілйв їх.

Переступи п’ятниці.
Читай квітній неділі:

Первосвященики ж та кнйжники, 
побачивши чуда, які він творйв, і ді
тей, що кричали в храмі: Осанна сй- 
нові Давйда! -  обурилися і мовили до 
нього: Чуєш, що оці кажуть? А Ісус 
відповів їм: Хіба ви ніколи не чита-

Зач.
П ’ят.

і

П’ятниця 9-го тижня: В той час
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Зач.
84

ли: Устами немовлят та ссущих ти 
вчинйв собі хвалу.

Читай п’ятниці:

І, покйнувши їх, вййшов з міста у 
Витанію, і там заночував.

Кінець квітній неділі.

Уранці, вертаючись до міста, він * 
зголоднів. Побачивши край дороги 
смоковницю, він підійшов до неї, та 
не найшов на ній нічого, крім самого 
лйстя, і сказав до неї: Нехай повік не 
буде з тебе плоду! І негайно же смо- 
ковниця всохла. Побачивши це, учні 
здивувались і говорйли: Як це смо- 
кбвниця в одну мить всохла?

Кінець п’ятниці.

Ісус у відповідь сказав їм; Істинно 
кажу вам, колй матимете віру і не за
вагаєтесь, зробите не тільки таке зі

О Понеділок 10-го тижня: Того часу, вертаючись, Ісус 
Це ж і в святий і великий понеділок на Утрені,

Л до зач. 88, не переступаючи.
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ГЛАВА 21.

смоковницею, але коли и горі цій 
скажете: Двигнйсь і кйнься в море! -  
воно станеться. І все, чого просйти- 
мете в молйтві з вірою, одержите.

Кінець 10-му понеділкові.

Колй він увійшов у храм і почав на
вчати, прийшлй до нього * первосвяще
ники і старші народу і мовили: Якою 
владою ти чйниш це? Хто тобі дав цю 
владу? Ісус у відповідь сказав їм: Я 
теж спитаю вас одну річ, і колй мені 
на неї відповісте, я вам теж скажу, 
якою владою я чиню це. Іванове хри- 
щення звідки було? З неба чи від 
людей? Вонй почалй міркувати між 
собою: Як скажемо: З неба, він нам 
скаже: Чого ж тоді ви не увірували в 
нього? А як скажемо: Від людей, бо
їмось народу, всі бо вважають Івана 
за пророка. І вонй відповіли Ісусові:

Вівторок 10-го тижня: В той час, як навчав Ісус,
приступйли до нього *
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Не знаємо. Тоді він сказав їм: І я вам 
не скажу, якою владою чиню це.

Кінець вівтіркові.

Як вам здається? * Одйн чоловік мав 
двох синів. Звернувшись до першого, 
він мовив: Підй, дитйно, нйні працювати 
у винограднику. Той озвався: Піду, 
господи. І не пішов. Звернувшись до 
другого, сказав так само. А цей відпо
вів: Не хочу. Але, потім розкаявшись, 
пішов. Котрйй з двох учинйв волю 
батька? -  Останній, відповіли ті. Тоді 
Ісус сказав їм: Істинно кажу вам, що 
мйтарі і блуднйці вас випереджають 
у Царстві Божім. Прийшов бо був до 
вас Іван дорогою правди, та ви не 
повірили йому; мйтарі і блуднйці пові
рили йому, а ви, бачачи це, навіть потім 
не розкаялися, ш,об повірити йому.

Кінець середі.

й  Середа 10-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю: * Ж



Слухайте іншу прйтчу. * Був одйн 
чоловїк-госпбдар, що насадйв вино
градник. Він обвів його огорожею, 
вйдовбав у ньому чавйло, вйбудував 
башту, найняв його виноградарям і

34 відійшов. Колй ж настала пора ви- 
нозббру, послав він слуг своїх до вино
градарів, щоб узялй від них належні

35 плодй. А виноградарі, схопивши його 
слуг, кого побйли, кого вбйли, кого

36 ж укаменували. Тоді він послав інших 
слуг, більше від перших, та ті вчинйли

37 з нйми те саме. Нарешті послав до 
них свого сйна, кажучи: Матимуть по

за шану до мого сйна. Та виноградарі,
узрівши сйна, заговорйли між собою: 
Це спадкоємець. Ходімо, вб’ємо його 

39 і візьмемо собі його спадщину. І, 
взявши його, вйвели геть з виноград
инка, і вбйли. Отож, колй прибуде 
господар виноградника, що зробить з

О

О
її

о

40

ОІ

Неділя 13-та: Сказав Господь прйтчу оцю: 
Це ж і первомученикові Стефанові.
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Зач.

тйми виноградарями? -  Лютих л їо т о  

вйгубить, відповіли йому, а вино
градник найме ІНШИМ виноградарям, 
що будуть давати йому своєчасно його 
плодй. Тоді Ісус сказав їм: Чи ви в 
Писанні ніколи не читали: Камінь, що 
відкйнули будівнйчі, став наріжним 
каменем. Від Господа це сталось, і 
дйвне воно в очах наших.

Кінець неділі і святому.

Тому кажу вам: Відніметься від 
вас Царство Боже і дасться народові, 
що буде приносити плодй його.

Кінець великому понеділкові на Утрені.

Хто впаде на цей камінь, розіб’єть
ся, а на кого він упаде, того розду
шить. Почувши ці прйтчі, перво
священики й фарисеї зрозуміли, що

Четвер 10-го тижня:
Сказав Господь юдеям, що до нього прийшлй:



46

ГЛАВА 22.

ВІН Про НИХ говорить. І  намагалися 
схопйти його, та боялися людей, бо 
ті мали його за пророка.

Кінець четвергові.

115
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ГЛАВА 22.

І сус, озвавшися, знову заговорйв 
до них у прйтчах: * Царство Не

бесне схоже на царя, що справив сво
єму сйнові весілля. Він послав своїх 
слуг клйкати запрошених на весілля, 
але вонй не хотіли прийтй. Тоді він 
знову послав інших слуг, кажучи: Ска
жіть запрошеним: Ось я зготував 
обід мій; зарізано волів та годовану 
худобу, все готове, ідіть на весілля. 
Та вонй ним знехтували і пішлй геть, 
хто на власне поле, хто до свого кра
марства; інші ж, схопйвши слуг, зну

Зач.
89
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Ш
щалися з них і вбйли. Розгнівався цар 
і вйслав ВІЙ СЬКО , яке вйгубило тих 
убйвців, а їхнє місто спалйло. Тоді 
він мовив своїм слугам: Обід гото
вий, але запрошені булй негідні. Пі
діть, отже, на роздоріжжя і, кого лише 
здйбаєте, клйчте на весілля. Вййшли 
ці слуги на дороги і зібрали всіх, ко
го тільки спіткали, і злйх і добрих, 
так що весільна світлйця була повна 
гостей. Якже ввійшов цар, щоб поди- 
вйтися на гостей, побачив там чоло
віка, що не був убраний у весільну 
одіж, і сказав до нього: Як ти ввійшов 
сюдй, друже, не маючи весільної 
одежі? Той мовчав. Тоді цар промо
вив до слуг: Зв’яжіть йому ноги й 
руки і кйньте геть у темряву кроміш
ню. Там буде плач і скрегіт зубів. 
Багато бо поклйканих, але мало вй-
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Тоді фарисеї пішлй і радили раду, 
як би його піймати на слові. І вйслали
* до нього своїх учнів разом з іродія- 
нами. Учйтелю, кажуть вонй, ми 
знаємо, що ти щйрого серця і що до
роги Божої навчаєш по правді і не 
вважаєш ні на кого, бо не дйвишся на 
лице людей. Скажй нам, як тобі зда
ється: чи дозволено давати кесареві 
податок, чи ні? Ісус, знаючи їхнє лу
кавство, озвався: Чого мене споку
шаєте, лицеміри? Покажіть мені по
датковий гріш. Ті принеслй йому ди- 
нарій. Він спитав їх: Чий це образ і 
напис? Відповідають йому: Кесарів. 
Тоді він до них каже: Віддайте кеса
реве кесареві, а Боже -  Богові. Почув
ши це, вонй здивувались і, лишйвши 
його, відійшлй.

Кінець суботі.

Субота 13-го тижня: Одного разу радились 
фарисеї, як би зловйти Ісуса на слові, і посилають 

Це ж і в святий і великий вівторок на Утрені, 
до зач. 96, не переступаючи.
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Зач.
91

О

і

Того ж самого дня приступйли до 
нього * садукеї, що кажуть, ніби нема 
воскресіння, і спитали його: Учйте- 
лю, Мойсей сказав: Колй хто вмре без
дітним, нехай брат його одружиться з 
його ЖІНКОЮ і дасть нотбмство бра
тові своєму. Було в нас сім братів. 
Перший, одружйвшись, умер, не ма
ючи потомства, і зоставив свою 
жінку братові своєму. Так само і дру
гий, і третій -  аж до сьомого. Нареш
ті, після всіх померла й жінка. У 
воскресінні, отже, котрого з сімох бу
де жінка? Всі бо мали її. Ісус у від
повідь сказав їм: Помиляєтеся, бо не 
знаєте ні Писання, ні Божої сйли. У 
воскресінні не женяться і не вихо
дять заміж, але будуть, як ангели 
на небі. А ш,бдо воскресіння мер
твих, то хіба ви не читали слова Бо
жого, яке вам каже: Я -  Бог Авраама,

О П’ятниця 10-го тижня: В той час приступйли до Ісуса
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Бог Ісаака і Бог Йкова. Бог -  не мерт
вих, але живйх! І, чувши це, народ 
дивувався його навчанню.

Кінець п’ятниці.

Довідавшись, ш;о він замкнув уста 
садукеям, фарисеї зібралися разом. І 
от одйн із них, законовчйтель, * спи
тав його, спокушаючи: Учйтелю, 
котра найбільша заповідь у законі? 
Він сказав до нього: Любй Господа, 
Бога твого, всім твоїм серцем, усією 
твоєю душею і всією думкою твоєю: 
це найбільша й найперша заповідь. А 
друга подібна до неї: Любй блйжньо- 
го твого, як себе самого. На цих двох 
заповідях стоять увесь закон і проро
ки. Колй фарисеї булй вкупі, Ісус 
спитав їх: Що ви думаєте про Хри- 
ста? Чий він син? Кажуть йому: Да- 
вйдів. Він до них мовить: Як же Да-

0
Неділя 15-та: В тому часі

одйн законовчйтель приступйв до Ісуса і *
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вйд у натхненні називає його Госпо
дом, кажучи: Господь промовив Г6- и 
сподеві моєму: Сидй праворуч мене, 
доки не покладу твоїх ворогів підніж
ком ніг твоїх. Колй, отже, Давйд 45 
його називає Господом, як він може
б у т и  й о г о  СЙНОМ? Н і х т о  н е  м і г  й о м у  46

відповісти і слова, і від того дня ні
хто не важився більше його питати.

Кінець неділі.

ГЛАВА 23.

Зач.
93

оді Ісус промовив * до народу йт до своїх учнів; На сідалищі Мой- 
сея сіли кнйжники та фарисеї. Робіть 
і зберігмте все, що вонй скажуть вам, 
але не робіть, як вонй роблять. Бо 
вонй говорять, а не роблять. В’яжуть 
тяжкі, не під сйлу, тягарі і кладуть 
людям на плечі; самі ж і пальцем сво-

Субота 14-го тижня: Того часу сказав Ісус
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ЇМ рушити не хочуть. Усї свої діла вонй 
^ роблять на те, щоб бачили їх люди;

пошйрюють свої філактери і побїль- 
^ 6 шують свої кйтиці. Люблять перші 

місця на бенкетах і перші сйдження в 
синагогах та вітання на майданах мно- 
голюдних, щоб люди звали їх: учйтелю! 
Ви ж не давайте себе звати; учйтелю; 
одйн бо ваш Учйтель, а ви усї братй. 
Та й отця собі теж не йменуйте на 
землі: одйн бо у вас Отець -  той, що

10 на небі. Анї наставниками не давайте 
^ себе називати, одйн бо ваш Наставник

11 -  Христос. Найбільший з вас хай буде
І  12 вам слугою. Хто себе вйвищить, той

буде принйжений, а хто себе принй- 
зить, той буде вйвищений.

0)
«  Кінець суботі.

^  ГЛАВА 23.

13 Горе * вам, кийжники та фарисеї, 
лицеміри, що людям замикаєте Цар-

Понеділок П-го тижня:
Сказав Господь юдеям, що до нього прийшлй: ГореО
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О

а

ство Небесне! Самі не входите і не 
дозволяєте ввійтй тим, ЯКІ бажали б 
увійтй. Горе вам кнйжники та фарисеї, и 
лицеміри, що поїдаєте домй вдовйць 
і на показ довго молитесь; тим ще 
тяжчий прйймете засуд. Горе вам, із 
кнйжники та фарисеї, лицеміри, що 
проходите море і землю, щоб придба
ти одного новонаверненого, і колй 
знайдете, робите його удвоє більше, 
ніж ви, гідним пекла. Горе вам, сліпі іб 
проводирі, що кажете: Хто клянеться 
храмом, це -  нічого; а хто клянеться 
золотом храму, той винуватий. Неро- п 
зумні і сліпі! Що більше -  золото, 
чи храм, якйй освячує золото? І хто їв 
клянеться жертовником, це -  нічого; 
хто ж клянеться даром, що на ньому, 
той винуватий. Нерозумні і сліпі! Що і9 
більше? Дар, чи жертовник, якйй освя
чує дар? Хто клянеться жертовником, 20 

той клянеться ним і всім тим, що на 
ньому. І хто клянеться храмом, той 21
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22
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клянеться ним 1 тим, хто живе в ньому. 
І хто клянеться небом, той клянеться 
Божим престолом і тим, хто сидйть 
на ньому.

Кінець понеділкові.

*Горе вам, кнйжники й фарисеї, 
лицеміри, що даєте десятйну з м’яти, 
кропу і кмйну, а занедбуєте що най- 
важлйвіше в законі: справедлйвість, 
милосердя й віру. І те слід робйти, і 
того не слід лишати. Сліпі проводирі, 
що комара відціджуєте, а ковтаєте 
верблюда. Горе вам, кнйжники й фа
рисеї, лицеміри, що очищаєте зверху 
чашу й мйску, а всередині вонй повні 
здйрства та нездержливости. Сліпйй 
фарисею! Очйсть спершу середину 
чаші й мйски, щоб і назовні булй чй- 
сті. Горе вам, кнйжники й фарисеї, 
лицеміри, що схожі на побілені гро-

Вівторок 11-го тижня:
Сказав Господь юдеям, що до нього прийшлй:
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бй, ЯКІ зверху здаються гарними, а 
всередині повні мертвих кісток і вся
кої нечисти. Отак і ви: назовні здає
тесь людям справедлйві, а всередині 
ви повні лицемірства й беззаконня.

Кінець вівтіркові.
0

зач *Горе вам, кнйжники й фарисеї,
01 96 ^  .лицеміри, що будуєте гроби пророків 

та прикрашуєте нагробники правед
них, і кажете: Якбй ми жилй за бать
ків наших, ми не булй б причетні з 
нйми крови пророчої. Ви, такйм чй- 
ном, самі признаєтесь, що ви синй 
тих, ЯКІ вбивали пророків. Доповнюй
те мірку батьків ваших! Змії, гадюче 
кодло! Як ви можете унйкнути пе
кельного засуду? Тому-то посилаю до 
вас пророків, мудреців і кнйжників. 
Ви деяких з них уб’єте й розіпнете, а 
деяких бичуватимете у ваших синагб-

Середа 11-та тижня:
Сказав Господь юдеям, що до нього прийшлй:
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35

36

37

38

39

гах і гонйтимете з міста в місто, щоб, 
такйм чйном, упала на вас уся кров 
праведна, пролйта на землі, від крови 
праведного Авеля до крови Захарії, 
сйна Варахії, якого ви вбйли між свя-

А

тйнею і жертовником. Істинно кажу 
вам: Усе це впаде на цей рід! Єрусалй- 
ме, Єрусалйме, що вбиваєш пророків і 
каменуєш посланих до тебе! Скільки 
разів хотів я зібрати дітей твоїх, як 
квочка збирає курчат своїх під крйла, 
але ви не бажали! Ось дім лйшиться 
вам порожній. Кажу бо вам: Ви не 
побачите мене віднйні, доки не скаже
те: Благословен той, що приходить в 
ім’я Господнє!

Кінець середі і великому вівтіркові на Утрені.
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II
І  ГЛАВА 24.

М ^97 Т  сус виишов з храму і, коли він ішов, 
А. приступйли до нього * 5̂ НІ його, щоб 
показати йому храмові будівлі. Він у 

[01 відповідь сказав їм: Чи бачите все це?
У

га Істинно кажу вам: Не лйшиться тут 
® камінь на камені, який не був би пере

вернений.
І колй він сів ** на Олйвній горі, 

його учні приступйли до нього на са
моті і питали: Скажй нам, колй це 
буде і якйй буде знак твого приходу і 

[0] кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: 
Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Бага
то бо прййде в моє ім’я, що будуть 
казати: Я Христос, і зведуть багатьох. 
Ви почуєте про війни та воєнні пого
лоски; глядіть же, не тривожтесь, бо 
треба, щоб це все сталось, але це ще

Зач.
98

І
Субота 15-го тижня: Того часу приступйли до Ісуса 

У святий і великий понеділок на Літургії: 
Одного разу, як сів Ісус **
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.0 не кінець. Народ бо на народ повстане 
і царство на царство. Голод, чума та 
землетруси будуть по різних місцях, 

8-9 та все це -  початок страждання. Тоді 
вйдадуть вас на муки і уб’ють вас; вас 

® будуть ненавидіти всі народи імени
* 10 мого ради. Багато тоді спокусяться, і 
й видаватимуть одйн одного, і будуть

11 ненавидіти одйн одного. Чимало лже
пророків устане і зведуть багато лю-

12 дей. Тому що розбуяється беззакон
ня, любов багатьох охолоне.І 13 Але, хто вйтримає до останку, той зач. 
спасеться.

Кінець суботі.

і 14 І це Євангеліє Царства буде пропові
дуватись по всьому світі, на свідоцтво 
всім народам. І тоді прййде кінець.

15 Отож, коли побачите мерзоту запу
стіння, провіщену пророком Даниї- 
лом, поставлену на святім місці -  хто

м
Четвер 11-го тижня:

и Сказав Господь своїм учням: Хто вйтерпить
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Зач.
1(Х)

ВІД МАТЕЯ

читає, нехай розуміє! -  тоді ті, що в 
Юдеї, нехай тікають у гори; а хто на 
покрівлі, хай не сходить узяти речі з 
своєї хати; і хто в полі, хай не верта
ється назад узяти свою одіж. Горе 
вагітним і годуючим у ті дні! Моліть
ся, щоб ваша втеча не сталася зимою, 
ані в суботу. Тоді буде скорбота ве- 
лйка, якої не було від початку світу аж 
понйні, та й не буде. І колй б ті дні не 
булй вкорочені, ніхто б не врятувався; 
але заради вйбраних будуть вко
рочені ті дні. І колй хто скаже тоді 
вам: Глянь, ось Христос, чи онде, -  не 
вірте, бо встануть лжехристй і лже
пророки, які чинйтимуть велйкі знакй 
й чуда, щоб, колй можна, звестй на
віть і вйбраних. Ось я попередив вас. 
Колй вам, отже, скажуть: Ось він у 
пустйні, -  не вірте!

*Як блйскавка, що на сході блйсне 
і вмить аж на самім заході сяє, так

П’ятниця 11-го тижня: Сказав Господь своїм учням:



І
ГЛАВА 24.

‘” 1ТІ »
® 28 Л буде І прихід Сйна Чоловічого. Де бо м
и є труп, там і орлй зберуться.

ШКінець четвергові.

л
Ш Негайно по тих днях скорботних ю

І сонце затьмйться, місяць не дасть біль і
і ше свого блйску, зорі падатимуть з І
М зо неба і захитаються небесні сйли. Тоді ю

на небі з’явйться знак Сйна Чоловічо іго, і тоді усі племена землі бйтимуть
себе у груди і побачать Сйна Чолові Ічого, колй він приходитиме на небес
них хмарах 3 потугою та славою ве- і

ї ї  31 лйкою. Він поітше своїх ангелів із сур і
і мою вельми голосною, і ті зберуть ю
ї ї вйбраних його 3 чотирьох вітрів, від

і
одного аж до другого кінця неба. Від І

і смоковниці навчіться прйтчі. Колй Ій віття її стає м’яке і вона виганяє лй- і
1 стя, ви знаєте, що блйзько літо. Отак і
і і ви: колй це все побачите, знайте. юШта що він уже блйзько при дверях. 0

1
а

Переступи п’ятниці.

ік. 1 і



і  130 ВІД МАТЕЯ І

І  Гї  ̂ т   ̂ а

й.
і
о

Зач.
101

Зач.
102

Істинно кажу вам; Цей рід не про
мине, поки не збудеться це все. Небо 
і земля пройдуть, але слова мої не 
пройдуть.

Кінець великому понеділкові на Літургії.

А про той день і годйну * * ніхто не 
знає, ані ангели небесні, ані Син, ли
ше одйн Отець. Як було за днів Нбя, 
так буде й за днів Сйна Чоловічого. 
Бо як за днів перед потопом їли й пи- 
лй, женйлися та віддавались аж до 
дня, колй Ной увійшов у ковчег, і ні
хто не знав нічого, аж поки не при
йшов потоп і змив усіх, так буде і при
хід Сйна Чоловічого. Тоді з двох, 
що будуть у полі, одного візьмуть, 
другий лйшиться. Дві молотимуть на 
жорнах: одну візьмуть, друга лй
шиться.

Читай п’ятниці:

Субота 16-го тижня: Сказав Господь своїм учням:  ̂
У святий і великий вівторок на Літургії: 

Сказав Господь своїм учням:
Про день і годйну, колй Син Чоловічий прййде, * *
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46

47
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49

ГЛАВА 24.

Чувайте, отже, * бо не знаєте, яко
го дня Господь ваш прййде. Знайте 
те, що колй б господар відав, у яку 
сторожу прййде злодій, пильнував би 
і не дав би підкопати свого дому. То
му й ви будьте готові, бо Син Чоло
вічий прййде тієї годйни, про яку ви й 
не думаєте.

Кінець суботі.

Хто є вірний та мудрий слуга, якого 
пан настановйв над челяддю своєю да
вати їм пожйву у свій час? Щаслйвий 
той слуга, як його пан, вернувшися, 
знайде його при роботі. Істинно кажу 
вам, що він поставить його над усім 
своїм маєтком.

Кінець святому.

Колй ж той злий слуга скаже в 
своєму серці: Мій пан барйться, і по
чне бйти своїх товаришів-слуг, їсти та

ЗО вересня, св. Григорія Вірменського:
Сказав Господь своїм учням: Чувайте,
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О,

пити з п яницями, пан того слуги при
йде в день, якого він не сподівається, і 
в годйну, якої він не знає, і розітне йо
го надвоє, і долю його покладе з лице
мірами. Там буде плач і скрегіт зубів.

Кінець п’ятниці.

я ГЛАВА 25.
о зач. ОДІ * Царство Небесне буде по-

0
0
о

її

її

її

І104 _ ,  .Дібне до десятьох Д ІВ , що взяли 
свої лямпи і вййшли назустріч моло
дому. П’ять з них булй нерозумні, а 
п’ять мудрі. Нерозумні взялй з собою 
світичі, та не взялй олйви з собою. 
Мудрі ж узялй в посудинках олйву. А 
що молодйй забарйвся, всі задрімали 
й поснули. Та опівночі залунав крик: 
Ось молодйй! Виходьте йому назу
стріч! Схопйлись тоді ті діви і приготу-

Субота 17-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю:
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О
а
о

о
о
о

вали свої СВІТИЧІ. І нерозумні кажуть 
до мудрих: Дайте нам вашої олйви, 
бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у 
відповідь їм кажуть: Щоб часом і 
нам і вам не забракло, -  підіть краще

10 до продавців і купіть собі. І як вонй пі- 
шлй купувати, прибув молодйй, і ті, 
що булй готові, ввійшлй з ним у ве
сільну світлйцю, і замкнулися двері.

11 Нарешті приходять також інші діви 
і кажуть: Господи, Господи, відчинй

12 нам! Він у відповідь сказав їм: Істин-
13 по кажу вам: Я вас не знаю. Чувайте, 

отже, не знаєте бо ні дня, ні годйни, 
колй Син Чоловічий прййде.

Кінець суботі і мученицям.

14 І * Царство Небесне буде, мов той 
чоловік, що, пускаючись у дорогу, 
приклйкав своїх слуг і передав їм

15 своє майно. Одному він дав п’ять та
лантів, другому -  два, а третьому -

Неділя 16-та: Сказав Господь прйтчу оцю:
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№

одйн, кожному за його здібністю, і 
від’їхав. Той, що взяв п’ять талантів, 
негайно пішов і орудував нйми, і 
придбав других п’ять талантів. Так 
само й той, що взяв два, також при
дбав два других. А той, що взяв одйн, 
пішов, вйкопав у землі яму і сховав 
гроші пана свого. По довгім часі при
ходить пан слуг тих і зводить з нйми 
рахунок. Приступйв той, що узяв був 
п’ять талантів, і приніс других п’ять 
талантів: Мій пане, каже, ти мені 
дав п’ять талантів, ось я придбав дру
гих п’ять талантів. Сказав до нього 
його пан: Гаразд, слуго добрий і вір
ний. Ти був вірний у малому, поста
влю тебе над велйким. Увійдй в ра
дість пана твого. Приступйв і той, що 
взяв був два таланти і каже: Пане, 
два таланти дав ти мені. Ось других 
два придбав я. Сказав до нього пан 
його: Гаразд, слуго добрий і вірний! 
Ти був вірний у малому, поставлю те-

0

ії ї

ї ї
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о

24

25

26

27

28

29

ЗО

бе над велйким. Увійдй в радість пана 
твого. Приступйв і той, що взяв був 
одйн талант, і каже: Пане, знав я 
тебе, що ти жорстокий чоловік: жнеш, 
де не сіяв, і збираєш, де не роз- 
сйпав. Тому, зо страху, я пішов і за
копав талант твій у землю. Ось він -  
маєш твоє. Озвався його пан і каже 
до нього: Лукавий слуго і лінйвий! 
Ти знав, що я жну, де не сіяв, і зби
раю, де не розсйпав. Тож треба було 
тобі дати мої гроші торговцям, і я, 
вернувшись, взяв би своє з відсотка
ми. Візьміть, отже, талант від нього 
і дайте тому, хто має десять. Бо кож
ному, хто має, додасться, і він ма
тиме над міру; а в того, хто не має, 
візьмуть і те, що має. А нікчемного 
слугу того вйкиньте в темряву кро
мішню. Там буде плач і скрегіт зубів. 
Сказавши це, він додав: Хто має уші, 
щоб слухати, нехай слухає.

Кінець неділі.
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О

Зач.
106

*Колй Син Чоловічий прййде у сла
ві своїй, і всі ангели з ним, він сяде на 
престолі своєї слави. І зберуться пе
ред ним усі народи, і він відлучить 
їх однйх від одних, як пастух відлучує 
овець від козлів; і поставить овець 
праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді 
цар скаже тим, що праворуч нього: 
Ходіте, благословенні Отця мого, візь
міть у спадщину Царство, що було 
приготоване вам від створення світу. 
Бо я голодував, і ви далй мені істи; 
мав спрагу, і ви мене напоши; чужйнцем 
був, і ви мене прийнялй; нагий, і ви 
мене одяглй; хворий, і ви навідались 
до мене; у тюрмі був, і ви прийшлй 
до мене. Тоді озвуться праведні до 
нього: Господи, колй ми бачили тебе 
голодним, і нагодували, спрагненим, 
і напоїли? Колй ми бачили тебе чу
жйнцем, і прийнялй, або нагим, і одяг
нули? Колй ми бачили тебе недужим

Неділя м’ясопусна: Сказав Господь: *
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О

о

40

41

42

43

44

45

46

ЧИ в  тюрмі, і прийшлй до тебе? А цар, 
відповідаючи їм, скаже: Істинно ка
жу вам: Усе, що ви зробйли одному 
з моїх найменших братів, ви мені зро
бйли. Тоді скаже й тим, що ліворуч: 
Ідіть від мене геть, прокляті, у во
гонь вічний, приготований дияволові 
й ангелам його; бо я голодував, і ви 
не далй мені їсти; мав спрагу, і ви ме
не не напоїли; був чужйнцем, і ви ме
не не прийнялй; нагим, і ви мене не 
одягнули; недужим і в тюрмі, і ви не 
навідались до мене. Тоді озвуться й ті, 
кажучи: Господи, колй ми бачили 
тебе голодним або спраглим, чужйн
цем або нагим, недужим або в тюрмі, 
і тобі не послужйли? Він відповість

X _
їм: Істинно кажу вам: Те, чого ви не 
зробйли одному з моїх найменших 
братів, і мені не зробйли. І підуть ті 
на вічну муку, а праведники -  на жит
тя вічне.

Кінець неділі м’ясопусній.
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ГЛАВА 26.

Зач.
107 Я кже скінчйв Ісус усї ці слова, ска

зав до своїх учнів: * Ви знаєте, 
що через два дні буде Пасха і Син 
Чоловічий буде вйданий на розп’яття.

Кінець великому вівтіркові.

Зач.
108

Тоді зібралися первосвященики і 
старші народу в палаті первосвящени
ка, що звався Каяфа, і радились, як 
би підступом схопйти Ісуса і вбйти. 
Тільки ж казали: Не в свято, щоб 
не було в народі заколоту.

Колй Ісус ** був у Витанії, в домі 
Сймона прокаженого, підійшла до 
нього одна жінка з алябастровою пля- 
щйною, повною вельми дорогого мй- 
ра, і вйлляла йому на голову, як він 
сидів при столі. Побачивши це, учні

У СВЯТИЙ і великий четвер на Літургії: 
Сказав Господь своїм учням: *
У велику середу на Літургії:

В той час, колй Ісус **
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нарікали й казали: Навіщо таке мар-
9 нотратство? Це можна б було дорого
10 продати і дати бідним! Ісус зауважив 

це і сказав їм: Чому ви докучаєте 
цій жінці? Вона зробйла добре діло

11 для мене: завжди бо бідних маєте з
12 собою; мене ж не завжди маєте. Вй- 

ливши це мйро на моє тіло, вона вчи-
13 нйла те на мій похорон. Істинно кажу 

вам: Де тільки буде проповідуватися 
це Євангеліє по всьому світі, опові
датиметься і про те, що вона зробйла,

14 їй на спомин. Тоді одйн із дванадця-
А

тьбх, що звався Юда Іскарібтський,
Л І • '  ,  . . .® 15 ПІШОВ до первосвящеників 1 каже:

Що хочете мені дати, я вам його вй-
16 дам? Ті відважили йому трйдцять сріб

няків. І з того часу він шукав до
брої нагоди, щоб його вйдати.

Кінець великій середі.

І 17 Першого дня Опрісноків приступйли 
учні до Ісуса і питають: Де хочеш.
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ю
щоб ми приготовили тобі їсти Пасху? 
Він відповів їм: Ідіть до такого й 
такого в місто і скажіть йому: Учй- 
тель каже: Час мій блйзько, у тебе я ̂ А

справлю Пасху з учнями моїми. Учні 
зробйли так, як їм велів Ісус, і приго
товили Пасху. Колй ж настав вечір, 
він сів до столу з дванадцятьма учнями.

О,

О
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О

і
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0]

Перейди великому четвергові до Івана, зачало 44: 
Ісус, знаючи...

І знову читай тут:

І колй вонй їли, він промовив:
А

Істинно кажу вам: Одйн з вас мене 
зрадить. Засмучені глйбоко, почалй 
кожний з них питати його: Чи то ча
сом не я, Господи? Він відповів: 
Хто вмочйв зо мною руку в мйску, 
той мене зрадить. Син Чоловічий іде, 
як напйсано про нього, та горе тому 
чоловікові, що зрадить Сйна Чолові
чого. Ліпше було б тому чоловікові 
не народйтись! Юда, зрадник його, і 
собі озвався: Чи то часом не я, учй-
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телю? Каже Ісус до нього: Ти мо
вив. Якже вонй їли, Ісус узяв хліб, по- 
благословйв, розламав і дав учням, 
кажучи: Беріть, їжте: це моє тіло. 
Потім узяв чашу, воздав хвалу і по
дав їм, кажучи: Пййте з неї всі, бо це 
моя кров Нового Завіту, яка за багатьох 
проливається на відпущення гріхів. 
Кажу вам: Не пйтиму віднйні з цього 
виноградного плоду аж до того дня, 
колй пйтиму його новйм з вами в 
Царстві Отця мого. І, відспівавши хва
лу, вонй вййшли на Олйвну гору. То
ді Ісус сказав їм: Усі ви зневіритесь 
у мені цієї ночі. Напйсано бо: Уда
рю пастиря, і розбіжаться вівці стада. 
Але після мого воскресіння я вйпере- 
джу вас у Галилеї. Озвався тоді Пе
тро і каже йому: Навіть якбй всі 
зневірились у тобі, я не зневірюся 
ніколи. Ісус мовив до нього: Істин
но кажу тобі: Цієї ж ночі, перше ніж 
заспіває півень, ти трйчі відречешся



142 ВІД МАТЕЯЛТЕЯ І

і

ВІД мене. Каже йому Петро: Навіть 
якбй я мав з тобою вмерти, не відре
чуся від тебе! Так само говорйли всі 
учні. Тоді Ісус приходить з нйми на 
місце, зване Гетсиманія, і каже до 
учнів: Сидіть тут, поки я піду та по
молюся там. І взяв Петра з собою і 
двох синів Заведея, і почав скорбіти 
та тужйти. І сказав їм: Душа моя 
смутна до смерти. Зостаньтесь тут і 
чувайте зо мною. І, пройшовши трохи 
далі, упав лицем до землі, молячйся 
і промовляючи: Отче мій, якш;6 мож- 
лйво, нехай мине мене ця чаша. Од
наче, не як я бажаю, але -  як ти.

Стань тут знову великому четвергові і перейди 
до Луки, зачало 109:

З ’явився йому ангел з неба...
І знову читай тут:

Вернувся він до учнів і, бачачи, що 
вонй заснули, каже до Петра: То так 
ви й однієї годйни не моглй чувати зо 
мною? Чувайте й моліться, щоб не 
ввійшлй у спокусу, бо дух бадьорий.
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ГЛАВА 26.

але тіло немічне. Знову, вдруге віді
йшов він і почав мол йтись: Отче мій, 
колй ця чаша не може минути, ш,об я 
Її не пив, хай буде твоя воля! І, вернув
шися, знову побачив, гцо вонй спали,
бо очі в них булй О ТЯ Ж ІЛ І. Лишйв 
він їх, пішов знову і почав мол йтись 
утретє, повторюючи ті самі слова. 
Потім вернувся до учнів і каже до них: 
Спіть і відпочивайте! Наблйзилась 
уже годйна, і Син Чоловічий буде вй- 
даний грішникам у руки. Уставайте, 
ходімо! Ось наблйзився мій зрадник. 
Він говорйв ще, як надійшов Юда, 
одйн з дванадцятьох, і з ним сйла 
народу з мечами та дрючками, від 
первосвящеників та старших народу. 
Зрадник його дав їм знак, кажучи: 
Кого я поцілую, то він, беріть його. 
І відразу він підійшов до Ісуса і каже: 
Радуйся, мій учйтелю! І поцілував 
його. Ісус його питає: Чого прийшов 
ти, друже? І зараз ті приступйли.
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Зач.
109

наклали на Ісуса руки і схопйли його. 
Аж тут одйн із тих, що булй з Ісусом, 
простягнув руку, вйхопив меч і, вда
ривши слугу первосвященика, відтяв 
йому вухо. Ісус сказав до нього: 
Вкладй твій меч назад до піхви: всі бо, 
що за меч беруться, від меча загйнуть. 
Чи гадаєш, що я не міг би попросйти 
Отця мого, і він зараз же не дав би 
мені більш, як дванадцять легіонів ан
гелів? Як же ТОДІ збулося б Писання, 
що воно так мусить статись? Тоді Ісус 
промовив до народу: Немов на роз
бійника вййшли ви з мечами та дрюч
ками, щоб мене СХОПЙТИ! Щодня СИДІВ 

я, навчаючи у храмі, і ви мене не взя- 
лй. Та все це сталося, щоб збулйся 
Писання пророків. Тоді всі учні ли- 
шйли його і втеклй.

Ті, * що схопйли Ісуса, повелй його 
до первосвященика Каяфи, де зібра-

Євангеліє 3-тє святих страстей:
В той час воякй * У
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58 лися кнйжники та старші. Петро ж 
ішов слідом за ним здалека, аж до па-

« лати первосвяш;еника і, увійшовши 
й до середини, сів із слугами, щоб поба-

59 Ч И ТИ , чим воно скінчйться. Первосвя
щеники та ввесь синедріон шукали

^ ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його
0І

60 вбйти, і не знайшлй, дарма що було 
з’явйлось багато ложних свідків. На-

61 решті прийшло двоє і кажуть: Цей 
казав: Я можу зруйнувати храм Божий

62 і за три дні його відбудувати. Тут під
вівся первосвященик і сказав до ньо
го: Нічого не заперечуєш, що вонй

63 на тебе свідчать? Але Ісус мовчав. 
^ Первосвященик каже до нього: За

клинаю тебе живйм Богом, щоб ти
^ сказав нам, чи ти Христос, Син Бо

жий. Тоді Ісус сказав до нього: Ти 
мовив. Тільки ж кажу вам: Віднйні по
бачите Сйна Чоловічого, якйй сиді
тиме праворуч Всемогутнього і йтйме 

І  65 на небесних хмарах. Тоді первосвяще-
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НИК роздер свою одежу, кажучи: Він 
сказав богохульство! Нащо нам іще 
СВІДКІВ? Ось ви тепер чули богохуль
ство! Як вам здається? Ті відповіли: 
Він вйнен смерти. Тоді вонй почалй 
плювати йому в лице та бйти кулака
ми; інші ж бйли його в лице і промов
ляли: Проречй нам, Хрйсте, хто 
тебе вдарив? Петро ж сидів надворі. 
Аж тут одна слугйня підійшла до 
нього і каже: І ти був з Ісусом Гали- 
леєм. Але той перед усіма відрікся і 
заявйв: Не знаю, що говориш. Колй 
ж він вййшов до воріт, узріла його 
інша і каже до тих, що там булй: 
Цей був з Ісусом з Назарету. Він зно
ву, кленучйсь, відрікся: Не знаю я 
цього чоловіка. Трохи згодом присту- 
пйли ті, що там стояли, і заговорйли 
до Петра: Ти такй справді одйн з 
них, бо і твоя вимова тебе виявляє. 
Тоді Петро почав клястйся та божйти- 
ся: Я не знаю цього чоловіка. І враз
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75 заспівав півень. І Петро згадав слово, 
що Ісус сказав був: Раніше, ніж півень 
заспіває, ти трйчі відречешся від мене. 
І, вййшовши звідтіль, заплакав гірко.

Кінець 3-му страсному Євангелію.

Я
ГЛАВА 27.

кже настав ранок, * усі ** перво
священики 1 старші народу скли

кали раду на Ісуса, щоб його вбйти. 
І, зв’язавши його, повелй і вйдали 
правйтелеві Пилатові.

Кінець великому четвергові на Літургії

_ ^
Тоді Юда, що зрадив його, побачив

ши, *** що його засудйли, розкаявся і 
вернув назад трйдцять срібняків пер
восвященикам і старшим. Згрішйв я, 
сказав, вйдавши кров невйнну. Ті ж

Зач.
110

Зач.
111

У велику п’ятницю на 1-му Часі: Тоді, як настав ранок  ̂
У велику п’ятницю ввечорі: В той час усі ** 

Євангеліє 5-те святих страстей: В той час Юда, якйй 
зрадив Ісуса, побачивши ***
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О

Щ відповіли: Що нам до того? Ти по
бачиш! Тоді він кйнув гроші у святй- 
ню, пішов геть, і повісився. Первосвя
щеники взялй ті гроші і кажуть: їх 
не годйться класти до скарбоні, бо це 
ціна крови. Порадившись, вонй ку- 
пйли за них ганчарське поле, щоб хо
вати там чужйнців. Тому це поле й 
досі зветься Полем Крови. Тоді здій- 
снйлося слово пророка Єремії, що ка-

» же: І взялй вонй трйдцять срібняків, 
ціну того, що був оцінений синами Із- 
раїля, і далй їх за ганчарське поле, як 
Госйодь мені велів був. Привелй вонй 
Ісуса перед правйтеля, і правйтель 
спитав його: Ти цар юдейський? Ісус 
відповів: Ти кажеш. Та колй перво
священики і старші його обвинувачува
ли, він не відповідав нічого. Тоді Пи- 
лат каже до нього: Хіба не чуєш, 
скільки свідчать проти тебе? Він не 
відповів йому ані на одне слово, так 
що правйтель вельми дивувався.

[0]



о
о

15 На свято правйтель звик був відпу
скати народові одного в’язня, якого

16 вонй хотіли. Був же тоді визначнйй
17 в’язень, що звавсь Варавва. І от, колй 

вонй зібрались, Пилат каже до них: 
Кого бажаєте, щоб я відпустйв вам: 
Варавву, чи Ісуса, що зветься Хри-

18 стос? Знав бо він добре, що вонй з за-
19 здрости вйдали його. І колй він сидів 

на судищі, його жінка прислала 
йому сказати: Нічого не робй пра
ведникові тому, бо я цієї ночі в сні

20 багато вйтерпіла заради нього. Та 
первосвященики і старші намовили 
народ просйти, щоб пустйв Варавву, а

21 Ісуса вйдав на смерть. Заговорйв пра
вйтель і сказав їм: Кого з двох ба
жаєте, щоб я відпустйв вам? Ті відпо-

22 віли: Варавву. Каже до них Пилат: А 
що маю робйти з Ісусом, що зветься 
Христос? Усі відповіли: Нехай буде

23 розп’ятий! Він спитав: Що злого вчи- 
нйв він? Вонй ж іще більше стали кри

ГЛАВА 27.
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112

чати: Нехай буде розп’ятий! Пилат, 
бачачи, що нічого не вдіє, а заколот 
дедалі більшає, взяв водй і вмив пе
ред народом руки та й каже: Я не- 
вйнний крови праведника цього; ви 
побачите. Увесь же народ відповів, 
кажучи: Кров його на нас і на дітей 
наших! Тоді він відпустйв їм Варав- 
ву, а Ісуса, бичувавши, вйдав на 
розп’яття.

зач. Воякй правйтеля, взявши * Ісуса у 
Преторію, зібрали на нього всю чоту і, 
роздягнувши його, накйнули на нього 
червоний плащ, і, сплівши вінець з 
тернйни, поклали йому на голову, і 
далй тростйну в праву руку. Потім, 
падаючи перед ним на коліна, глузу
вали з нього, кажучи: Радуйся, царю 
юдейський! І плювали на нього, брали 
тростйну і бйли його по голові. На
сміявшись з нього, скйнули з нього

На поклоніння чесному Дереву: В той час воякй, взявши 
Це ж і ризі Господній на Утрені.
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плащ, надягнули на нього його одіж і 
повелй на розп’яття. Виходячи ж, вонй 
зустріли одного чоловіка з Киринеї, 
на ім’я Сймон, і примусили його нестй 
хрест його.

Кінець 5-му страсному, поклонінню і ризі Господній.

Прибувши на місце, що зветься 
Гол гота, тобто Череп, дали йому * 
пйти вина, змішаного з жовчю, але 
він, покуштувавши, не хотів пйти. Ті 
ж, що розп’ялй його, поділйлись його 
одежею, кйнувши жереб. А потім сі
ли, щоб його стерегтй там. Над голо
вою в нього прибйли напис, за що йо
го засуджено: Це Ісус -  цар юдейський. 
Тоді розп’ялй з ним двох розбійників: 
одного праворуч, а другого ліворуч.

Перейди великій п’ятниці вечора до Луки, зачало 111: 
Одйн же з повішених...

І знову читай тут:

Зач.
113

І

о

Євангеліє 7-ме святих страстей: В той час воякй, 
прийшовши на місце, що зветься Голгбта, тобто 

Череп-місце, далй Ісусові *
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Ті ж, що проходили мймо нього, 
лихословили його і кивали головою, 
кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три 
дні будуєш знову, спасй себе самого: 
якщо ти Син Божий, зійдй з хреста! 
Так само і первосвященики насміха
лися з кнйжниками та старшими, ка- 
жучи: Інших спасав -  себе спастй не 
може! Він цар Ізраїля: нехай тепф  
зійде з хреста, і ми увіруємо в нього. 
Він покладався на Бога, нехай же Бог 
вйзволить його нйні, якщо він його 
любить. Сам бо казав: Я -  Син Бо
жий. Так теж і розбійники, що булй з 
ним розп’яті, ображали його. Від шо
стої годйни темрява настала по всім 
краю аж до дев’ятої годйни. А коло 
дев’ятої годйни Ісус скрйкнув сйльним 
голосом, кажучи: Елі, Елі, лема, са- 
вахтані, тобто: Боже мій. Боже мій, 
чому ти мене покйнув? Деякі з тих, 
що там стояли, почувши це, казали: 
Він Іллю клйче. І негайно одйн із них

і

0

1 І
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підбіг, узяв губку і, намочйвши ії 
оцтом, настромйв на тростйну і дав

 ̂ _
йому пйти. Інші ж казали; Лишй, по
бачимо, чи прййде Ілля його рятува
ти. Ісус, скрйкнувши сйльним голо
сом, віддав духа. Тоді завіса храму 
роздерлася надвоє, від верху аж до нй- 
зу, земля затряслася, скелі розпались; 
гробй відкрйлися, багато тіл святйх 
померлих устали і, вййпіовши з гробів 
по його воскресінні, ввійшлй у святе 
місто і багатьом з’явйлись. А сотник 
і ті, що стереглй з ним Ісуса, бачивши 
землетрус і те, що сталось, вельми на
лякались і мовили: Це справді був 
Син Божий.

Кінець 7-му страсному Євангелію.
Перейди великій п’ятниці вечора до Івана, зачало 61:

Юдй‘ ж ...
І знову читай тут;

Було ж там багато жінок, які дивй- 
лися здалека; вонй слідом ішлй за Ісу- 
сом з Галилеї і служйли йому: між
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нйми Марія Магдалйна, Марія, мати 
Йкова та Йосифа, і мати синів Заведея.

Кінець великій п’ятниці, 1-му Часові.

О

о,

о

о

Якже настав вечір, прийшов замож
ний чоловік з Ариматеї, на ім’я
О
Ибсиф, що й сам був учнем Ісуса. Він 
прийшов до Пилата і просйв тіла Ісу- 
са. Тоді Пилат велів вйдати тіло. 
Ибсиф узяв тіло, загорнув його в чй- 
сте полотно і поклав у свій новйй гріб, 

§ що йогб вйсік був у скелі. І, прико- 
тйвши до входу гробу велйкий камінь, 
відійшов. Була там Марія Магдалйна 
й інша Марія, що сиділи проти гробу.

Кінець великій п’ятниці вечора.

На другий день, * що після п’ятниці, 
зібралися первосвященики й фарисеї 
до Пилата і кажуть: Ми пригадали 
собі, пане, що той обманник ще за

Євангеліє 12-те святих страстей: На другий день 
Це ж і у велику суботу на Утрені.
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життя сказав був: Я по трьох днях
64 воскресну. Велй, отже, щоб гріб був 

добре забезпечений аж по третій день, 
щоб часом не прийшлй його учні та не 
вкрали його і не сказали людям: Він 
воскрес із мертвих! І буде ця остання

65 омана гірша за першу. Пилат каже до 
них: Маєте сторожу, ідіть і забезпеч-

66 те, як знаєте. Вонй пішлй і забезпе
чили гріб, запечатавши камінь, і по
ставили сторожу.

Кінець 12-му страсному Євангелію, 
і великій суботі на Утрені.

ГЛАВА 28.

і П ісля вечора суботи, як зайня
лося на світання першого дня 

тйжня, прийшла Марія Магдалйна та 
інша Марія навідатися до гробу. І ось 
зчинйвся велйкий землетрус, ангел бо

У велику суботу на Літургії: Після вечора *
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Господній зійшов із неба, приступйв, 
відкотйв камінь і сів на ньому. Вйгляд 
його був, наче блйскавка, а одежа, як 
сніг, біла. Зо страху перед ним сто
рожа затремтіла і стала, наче мертва. 
Тоді ангел заговорйв до жінок, кажу
чи: Не бійтесь: знаю бо, що ви шу
каєте Ісуса розп’ятого. Нема його тут,
бо він воскрес, як сказав був. Ходіть, 
гляньте на місце, де він лежав. Та бі
жіть хутко, скажіть його учням, що 
він воскрес із мертвих. Он він вас вй- 
передить у Галилеї, там ви його поба
чите. Ось я вам сказав. І вонй по
спішно лишйли гріб зо страхом і велй- 
кою радістю, і побігли сповістйти його 
учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: 
Радуйтеся! Ті підійшлй і, кйнувшись 
йому в ноги, вклонйлись. Тоді Ісус 
сказав їм: Не бійтесь! Ідіть і спові
стіть моїх братів, щоб ішлй назад у 
Галилею: там мене побачать. Колй ті 
йшли, деякі з сторожі прийшлй до мі-
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15

16

17

18

19

20

ста 1 оповіли первосвященикам про 
все, що сталося. Вонй, зібравшись 
із старшими та склйкавши раду, далй 
воякам досить грошей і веліли: 
Скажіть, що його учні прийшлй 
вночі і вкрали його, колй ми спали. 
А як почує це правйтель, ми умо
вимо його і він не буде вас турбу
вати. Вонй, узявши гроші, зробйли 
так, як їх навчйли. І рознеслася про 
це чутка поміж юдеями -  аж по цей 
день.

А одинадцять * учнів пішлй в Гали- 
лею на гору, кудй їм призначив Ісус. 
Побачивши його, вонй вклонйлись 
йому; але деякі сумнівались. Ісус 
приступйв і промовив до них: Дана 
мені всяка влада на небі і на землі. 
Ідіть, отже, навчіть усі народи: хри- 
стячй їх в ім’я Отця, і Сйна, і Святого 
Духа, навчаючи їх берегтй все, що я

Зач.
116

Євангеліє 1-ше воскресне: В той час одинадцять
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О

вам заповідав. Ось я з вами по всі дні 
аж до кінця віку. Амінь.

Кінець великій суботі і 1-му воскресному.
Кінець святому Євангелію від Матея.

Має в собі 28 глав і 116 церковних зачал.
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п очаток * Євангелія Ісуса Христа, 
Сйна Божого. Як напйсано в 

пророка Ісаї: Ось я посилаю мого по
сланця перед тобою, якйй приготує 
тобі дорогу. Голос вопіющого в пустй- 
ні: Готуйте дорогу Господеві, вйрів- 
няйте стежкй його. Так вйступив Іван, 
христячй в пустйні та проповідуючи 
хрищеїшя покаяння на прощення гріхів.

Неділя перед Богоявленням: Початок *
Це ж і на 3-му Часі в навечір’я Богоявлення.

ВІД МАРКА СВЯТЕ 
БЛАГОВІСТУВАННЯ

ГЛАВА 1.
і

Зач.
1

о
0
1
ї ї

о
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Зач.
2

І виходили до нього вся країна 
юдейська та всі мешканці Єрусалйму, 
христйлись від нього в ріці Йордані і 
визнавали гріхй свої. Іван був одягне
ний в одежу з верблюжого волосу, но- 
сйв ремінний пояс на бедрах і їв са
рану й дйкий мед. Він проповідував, 
кажучи: Слідом за мною йде сильні
ший від мене, якому я недостойний, 
нахилйвшись, розв’язати ремінцй його 
сандалів. Я вас христйв водою, а він 
христйтиме Духом Святйм.

Кінець неділі й 3-му Часові.

Тйми днями * прийшов Ісус із Наза- 
рету, що в Галилеї, і був хрищений 
Іваном у Йордані. І колй виходив з 
водй, побачив, як небо розкрйлось, і 
Духа, що, як голуб, сходив на нього. І 
голос ізлйнув з неба: Ти є Син мій 
улїбблений, у тобі -  моє уподобання.

Кінець Богоявленню на Утрені.

Понеділок 12-го тижня: Одного разу *
Це ж і на 6-му Часі в навечір’я Богоявлення 

ЛІ і на Богоявлення на Утрені.
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12 І відразу Дух повів його в пустйню;
13 і він пробув у пустйні сорок день, спо- 

кушуваний сатаною, і був із дйкими
14 звірами, і ангели йому служйли. Колй 

ж вйдали Івана, Ісус прийшов у Гали- 
лею і проповідував там Євангеліє

15 Боже, кажучи: Сповнився час, і Цар
ство Боже блйзько; покайтеся і вірте 
в Євангеліє.

Кінець понеділкові й 6-му Часові.

О
о

о
16 Проходячи повз Галилейське море, зач.

побачив він * Сймона й Андрія, йо
го брата, як вонй кйдали мережу в

17 море, булй бо рибалки. Ісус їм сказав: 
Ідіть за мною, я зроблю вас рибал-

18 ками людей. І вмить вонй покйнули 
^ 19 мережу і пішлй слідом за ним. Про

йшовши трохи далі, побачив Йкова, 
сйна Заведея, та Івана, його брата, 
що теж булй у човні і направляли

Ю]

Вівторок 12-го тижня: В той час Ісус, проходячи 
й  повз Галилейське море, побачив *

З
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О
Зач.

4

О

сіті, і відразу їх поклйкав. І вонй зо
ставили батька Заведея в човні з най
митами та пішлй слідом за ним. 
Прийшлй вонй в Капернаум, і він у 
суботу відразу увійшов у синагогу і 
почав навчати. І дивувалися його нав
чанню, бо навчав він їх, як повновлад
ний, не як кнйжники.

Кінець вівтіркові.

*
А був якраз у ЇХНІЙ синагозі чоловік 
з нечйстим духом, що закричав, ка

жучи: Що нам і тобі, Ісусе Наза- 
рянйне? Прийшов ти нас ногубйти! 
Знаю бо, хто ти -  святйй Божий! Ісус 
погрозйв йому: Мовчй, вййди з ньо
го! Нечйстий дух стряс ним, скрйкнув 
сйльним голосом і вййшов геть із ньо
го. Здивувалися всі і одйн одного пи
тали: Що це за нова повновладна 
наука? Навіть нечйстим духам нака-

20

21

22

23

24

25

26

27

Середа 12-го тижня; В той час якййсь чоловік був 
у юдейській синагозі *
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Ю
28 зав, і ті слухаються його! І вмить 

Щ чутка про нього розійшлася по всіх 
усїбдах, по всій країні галилейській.

Кінець середі.

29 І зараз же він * вййшов із синагоги 
^ і, разом з Йковом та Іваном, пішов у

30 дім Сймона та Андрія. Сймонова теща 
лежала у гарячці, і йому негайно ска

з і  зали про неї. Він підійшов і, взявши
^ її за руку, підвів її, і покйнула Гі га

рячка, і вона стала їм услуговувати
32 Якже настав вечір, по заході сонця, 

почалй приносити до нього усіх неду-
33 жих та біснуватих. Усе місто зібра-
34 лося перед дверйма. І він оздоровляв 

И] чимало недужих на різні хвороби, і 
^ бісів багато вйгнав, але заборонйв

бісам говорйти, бо вонй знали про 
нього.

Четвер 12-го тижня: В той час Ісус *

а
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Зач.
6

Уранці ж, іще геть за ночі, встав
ши, вййшов і пішов * на самоту і там 
молйвся.

Кінець четвергові.

Та Сймон і ті, що булй з ним, посні- 
шйли за ним, найшлй його і кажуть до 
нього: Усї тебе шукають. Він відпо
вів їм: Ходімо деінде, у сусідні села, 
щоб і там проповідувати, бо я на те 
прийшов. І він пішов, і проповідував у 
їхніх синагогах по всій Галилеї, і вига
няв бісів. Прийшов до нього прокаже
ний, благав його та, впавши на колі
на, каже йому: Якщо хочеш, можеш 
мене очйстити. Змилосердився Ісус 
і, простягнувши руку, доторкнувся до 
нього і сказав йому: Хочу, будь чй- 
стий! І вмить проказа зійшла з нього, 
і він став чйстий. І, звернувшись до 
нього суворо, негайно відпустйв його

Субота 2-га посту: Одного разу пішов Ісус *
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44
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І мовив йому: Глядй, нікому не кажй 
нічого, але йди та покажйся свяще
никові, і нринесй за твоє очйщення, 
що велів був Мойсей, їм на свідоцтво.

Кінець суботі.

Як ТІЛЬКИ той вййшов, став гово- 
рйти уголос та шйрити усюди про те 
чутку, так що Ісус не міг одверто 
ввійтй в місто і перебував осторонь у 
самітних місцях. І приходили до нього 
звідусюди.

ГЛАВА 2.

олй ж по кількох днях Ісус вер
нувся * до Капернауму, чутка 

пішла, що він у домі. І там зібралося 
стільки народу, що не було більше міс
ця, навіть перед дверйма; і він промов

к Зач.
7

Неділя 2-га посту: В той час, колй прийшов Ісус
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ляв до них словом. І от прийшлй до 
нього, несучй розслабленого; неслй 
його четверо. А що задля народу не 
моглй принестй до нього, розкрйли 
стелю над місцем, де він був, і через 
отвір спустйли Л ІЖ К О , на якому лежав 
розслаблений. Ісус, побачивши їхню 
віру, каже до розслабленого: Сйну, 
відпускаються тобі твої гріхй. Булй ж 
деякі кнйжники, що сиділи там і дума
ли собі: Як може цей так говорйти? 
Він богохулить! Хто може прощати 
гріхй, крім одного Бога? Ісус вмить 
збагнув духом, що вонй таке собі ду
мають, і каже до них: Чого таке 
мйслите у серцях ваших? Що легше -  
сказати розслабленому: Відпуска
ються тобі гріхй, чи сказати: Встань, 
візьмй своє ліжко і ходй? Та щоб ви 
знали, що Син Чоловічий має на 
землі владу відпускати гріхй, -  мовить 
до розслабленого, -  кажу тобі: Встань, 
візьмй своє ліжко і йди додому. Встав
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ТОЙ 1 зараз же взяв ліжко, і виишов 
на очах усіх; і дивувалися всі, хвалйли 
Бога і казали: Ніколи ми такого не 
бачили.

Кінець неділі.

І знову вййшов він над море, і ввесь 
народ приходив до нього, і він навчав 
їх. Проходячи, він * побачив Леві, 
сйна Алфея, що сидів на мйтниці, і 
каже до нього: Ідй за мною! Той 
встав і пішов слідом за ним. І колй він 
сидів за столом у його домі, багато 
митарів і грішників сіли з Ісусом та 
його учнями, бо чимало було із них, 
що за ним ішлй. І колй кнйжники, що 
булй з фарисеїв, побачили, що він 
їсть із митарями та грішниками, ска
зали його учням: Чого він їсть і п’є з 
митарями та грішниками? Ісус, по
чувши те, сказав їм: Не здорові по
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Зач.
9

О

требують лікаря, а хворі. Я прийшов 
клйкати не праведних, а грішників до 
покаяння.

Кінець суботі.

А

* Учні Івана і фарисеї постили; і 
приходять до Ісуса та кажуть йому: 
Чого учні Івана та учні фарисеїв по
стять, а твої не постять? Ісус відповів 
їм: Чи можуть постити весільні гості, 
поки женйх з нйми? Поки женйх з нй- 
ми, вонй не можуть постити. Але на
стане час, колй в них візьмуть жени
ха, і тоді вонй будуть постити за тих 
днів. Ніхто не пришиває латки з си
рового сукна до старої одежйни, бо 
нова латка відірветься від старої оде
жйни, і діра стане більшою. І ніхто не 
наливає нового вина у старі бурдюкй, 
бо вино прорве бурдюкй, і пропаде

П’ятниця 12-го тижня:
В той час *
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ВИНО й бурдюкй, але нове вино влива
ють у НОВІ бурдюкй.

Кінець п'ятниці.

Одній суботи проходив Ісус лана
ми, і його учні на ходу зривали колос- 
кй. Фарисеї кажуть йому: Глянь! 
Чому вонй роблять у суботу те, що не 
дозволено? Він їм відповів: Невже 
ви не читали, що зробйв Давйд, бувши 
в потребі, колй він і ті, що булй з 
ним, зголодніли? Як він за первосвяще
ника Авіятара увійшов у храм Божий 
і їв жертовні хлібй, якйх не дозволено 
їсти нікому, крім священиків, і дав та
кож тим, що булй з ним? І каже до 
них: Суботу установлено для людй- 
ни, а не людйну для суботи, тому Син 
Чоловічий -  владйка й над суботою.

Зач.
10

Й Субота 1-ша посту:
И Одного разу довелосразу довелось Ісусові переходити
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ГЛАВА 3.

І ввійшов знову в синагогу. А був 
там ЧОЛОВІК, якйй мав суху руку. 

І стежили за ним, чи він оздоровить 
його в суботу, щоб його обвинувати
ти. І мовив Ісус до чоловіка, якйй мав 
суху руку: Стань посередині! Потім 
каже до них: Годйться в суботу чи- 
нйти добро, чи зло, спастй життя, чи 
ногубйти? Вонй мовчали. Тоді, погля
нувши на них гнівно, зажурений, що 
їхні серця закам’яніли, каже до чоло
віка: Простягнй руку! І той простяг
нув, і рука його стала здоровою, як 
і друга.

Кінець суботі.

0.

о
а
о

Зач.
11

І вййшли фарисеї, і зараз же з іроді-
*янами радили раду проти нього, * як

Понеділок 13-го тижня: В той час фарисеї
раду радили з іродіянами проти Ісуса, *
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би його погубйти. Тоді Ісус пішов до 
моря зі своїми учнями. Сйла людей із 
Галилеї йшла за ним; і з Юдеї, з Єру- 
салйму, і з Ідумеї та й геть із Зайор- 
дання, і з околиць Тйру та Сидону; 
велйка юрба людей, довідавшись про 
те, що Д ІЯ В , прийшла до нього. Тоді 
він сказав своїм учням, щоб пригото
вили йому човен задля народу, щоб не 
тиснув його. Бо він багато з них оздо- 
ровйв, і ті, що мали які недуги, кйда- 
лися до нього, щоб його доторкну
тись. І духи нечйсті, бачивши його, 
падали ниць перед ним і кричали: Ти -  
Син Божий! Він, однак, суворо нака
зав їм, щоб вонй його не виявляли.

Кінець понеділкові.

Потім вййшов * на гору і поклйкав 
тих, якйх сам хотів, і вонй прийшлй 
до нього. І він призначив дванадцятьох.

ГЛАВА 3. 175

Зач.
12

й  Вівторок 13-го тижня: Одного разу вййшов Ісус
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О

щоб булй при ньому, та щоб їх поси
лати проповідувати; і дав їм владу ви
ганяти бісїв. Призначив він дванад
цятьох: Сймона, якому дав ім’я Петро; 
Якова, сйна Заведея, та Івана, брата

А

Якова, і дав їм ім’я Воанергес, у пере
кладі -  Синй грому; Андрія, Филйпа, 
Вартоломея, Матея, Тому, Якова,
сйна Алфея, Тадея, Сймона Кананея,

11 ^

ж та Юду Іскарібта, що його зрадив.
Кінець вівтіркові.

Зач. Колй він * вернувся додому, стільки 
народу знову там зібралось, що вонй 
не мали змоги хліба з’їсти. До
відавшись про те, його своякй вй- 
йшли, щоб його взяти, бо говорйли: 
Він не при собі! А кнйжники, які при- 
йшлй булй з Єрусалйму, казали, що 
він Велзевула має і бісівським князем 
бісів виганяє. Тоді Ісус приклйкав

І  їх до себе і заговорйв прйтчами до
О

Середа 13-го тижня: Одного разу,
колй Ісус *
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них: Як може сатана сатану виганя
ти? Колй яке царство поділене саме в 
собі, те царство не може встоятись. 
Колй яка сім’я розділена сама в собі, 
не може та сім’я встоятись. І колй са
тана встав сам на себе і розділйвся, 
він не може встоятись, і кінець настав 
йому. Ніхто не може вдертись до сйль- 
ного в хату і розграбувати його до
бро, якщо він спершу не зв’яже сйль- 
ного, і тоді розграбує його хату.

Кінець середі.

*Істинно кажу вам: Усе буде від
пущене синам людським, гріхй та бо
гохульства, скільки б вонй не хулйли. 
Але хто вйрече хулу проти Святого 
Духа, тому повіки не простйться: він 
буде вйнен у грісі вічнім. Вонй бо мо
вили: Він має нечйстого духа. При
ходять мати та братй його і, стоячй

Зач.
14
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надворі, посилають до нього, щоб 
його приклйкати. Народ же сидів 
круг нього, і кажуть йому: Ось твоя 
мати і братй надворі тебе шукають. 
Він у відповідь сказав їм: Хто моя 
мати та братй? І, поглянувши нав- 
кругй на тих, які сиділи довкола нього, 
каже: Ось моя мати та мої братй. Бо 
хто чйнить волю Божу, той -  мені 
брат, сестра і мати.

Кінець четвергові.

ГЛАВА 4.

Зач.
15 З нову почав Ісус навчати над 

морем. Сйла людей зібралась 
навколо нього, і він увійшов у човен 
та сидів у ньому, на морі, і ввесь на
род був на землі при морі. Він багато 
навчав їх у прйтчах, і говорйв до них у 
своїм навчанні; Слухайте: ось вй-

П’ятниця 13-го тижня: Одного разу почав Ісус *
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ЙШОВ сіяч СІЯТИ. Колй він СІЯВ, дещо з 
зерна впало при дорозі, та прилетіло 
птаство і вйдзьобало його. Інше впа
ло на ґрунт каменйстий, де не було 
багато землі, і вмить зійшло, бо зе
мля була не глибока. Колй ж зійшло 
сонце, воно згоріло і, за браком ко
ріння, вйсохло. А інше впало між тер- 
нйну, і зійшла тернйна та його поглу- 
шйла, і воно не дало плоду. Ще інше 
впало на добру землю і, вйгнавшись 
гарно вгору, принесло плід: одне у 
трйдцять, одне у шістдесят, а одне у сто 
разів більше. І додав: Хто має вуха 
слухати, хай слухає!

Кінець п’ятниці.

Колй Ісус був на самоті, спитали 
його ті, що булй біля нього разом 
із дванадцятьма, * що означали прйтчі. 
І він сказав їм: Вам дана тайна Цар-

ГЛАВА 4. 179

Зач.
16

Понеділок 14-го тижня: Того часу приступйли до
Ісуса учні, як він зостався на самоті, і запитали,
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О

ства Божого; тим же, що осторонь, 
усе дається у прйтчах, щоб вонй, див- 
лячйсь, не бачили, слухаючи, не розу
міли, щоб, бува, не навернулись і щоб 
їм не простйлось. І сказав їм: Не ро
зумієте цієї прйтчі? Як же тоді вам 
розуміти всі прйтчі? Сіяч сіє слово. 
Ті, що край дороги, де сіється слово, 
колй почують слово, сатана зараз же 
приходить і бере геть посіяне в них 
слово. Так само посіяне на каменйсто- 
му ґрунті -  це ті, що, почувши сло
во, зараз же з радістю його прийма
ють, але, не маючи у собі коріння й 
стійкости, вонй згодом, колй настає 
утиск або переслідування за слово, не
гайно зневірюються. Ще інші, посіяні 
між терня, це ті, що чули слово, але 
ось клопоти світу цього, принада ба
гатства й жадоба інших речей увіхо
дять і заглушують слово, і воно стає

У
 неплідним. А що посіяні на добрій
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землі, це ті, які чують слово, його 
приймають і прин6с5ггь плід: хто у трйд- 
цять, хто у шістдесят, хто у сто ра
зів більше. І говорйв їм: Хіба вно
сять світло на те, щоб поставити йо
го під посудом або під ліжком, і не на 
те, щоб поставити його на свічнику? 
Немає бо нічого схованого, що не ма
ло б стати явним, ані немає нічого тай- 
ного, що не вййшло б на явне. Хто 
має вуха слухати, хай слухає!

Кінець понеділкові.

ГЛАВА 4.

о
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І казав їм: * Вважайте, що чуєте. 
Якою мірою міряєте, такою й вам від
міряють, та ще й причйнять вам. Бо 
хто має, тому дасться, а в того, хто не 
має, візьмуть і те, що має. І казав їм: 
Із Царством Небесним воно так, як

Вівторок 14-го тижня: Сказав Господь своїм учням:
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З ЧО ЛО ВІКО М , що кйдає насіння в зе
млю: чи спить він, чи встає, чи то вно
чі, чи вдень, насіння те кїльчиться й 
росте. А як -  він сам не знає. Сама від 
себе земля плід приносить: спершу сте
бельце, потім колос, а потім повну в 
колосі пшенйцю. А колй плід доспіє, 
він зараз же з серпом посилає, бо 
жнива настали. І мовив: До чого при
рівняємо Царство Боже -  або у якій 
прйтчі ми його представимо? Воно -  
немов гірчйчне зерно, що, колй сієть
ся у землю, найменше від усіх насінь, 
що на землі. А як посіяне зійде, стає 
більшим від усякої городини і пускає 
таке велйке віття, що птаство небесне 
може сховатися в його тіні. І багать
ма такйми прйтчами він проповідував 
їм слово, наскільки вонй моглй зрозу
міти. Без прйтчі не говорйв він їм; на 
самоті ж пояснював усе своїм учням.

Кінець вівтіркові.



ГЛАВА 4. 183

І

О

о,
і

о.

0
й-
1

35 Того ж дня, як настав вечір, він їм
36 каже: * Перепливімо на той бік! І, 

зоставивши народ, беруть його з со
бою, так як він був у човні; буяй ж і

37 інші човнй з ним. І знявся сйльний бу
ревій, і хвйлі лйнули в човен, так що

38 він уже наповнювався водою. А він 
був на кормі і спав на подушці. Вонй 
збудйли його і кажуть йому: Учйте-

39 лю, чи байдуже тобі, що гйнемо? То
ді він встав, погрозйв вітрові і сказав 
до моря: Замовкни! Ущухни! І затйх

40 вітер, і настала велйка тйша. Тоді 
сказав до них: Чого ви такі боязкі?

41 Ще досі не маєте віри? Страх велйкий 
огорнув їх, і вонй казали одйн до од
ного: Хто це такйй, що йому вітер і 
море послушні?

Кінець середі.

Зач.
18

Середа 14-го тижня: Сказав Господь своїм учням: *



ереплилй вонй на той бік моря, 
в країну герасйнську. І колй він 

вййшов з човна, зразу ж вййшов йому 
назустріч чоловік з гробів, що мав у 
собі нечйстого духа. Він перебував у 
гробах, і ніхто ланцюгом не міг його 
зв’язати; раз у раз його зв’язували 
кайданами та ланцюгами, але він роз
ривав ланцюгй і трощйв кайдани, і 
ніхто не міг його уговтати. Днями і 
ночами, завжди перебував він між 
гробами і в горах, кричав і товк себе 
камінням. Побачивши здалека Ісуса, 
він прибіг, уклонйвся йому і закричав 
великим голосом: Що мені і тобі, 
Ісусе, Сйну всевйшнього Бога? Закли
наю тебе Богом: Не муч мене! Ісус бо 
сказав був до нього: Вййди, нечйстий 
душе, з цього чоловіка! І спитав його:

Ш Четвер 14-го тижня: Одного разу прийшов Ісус
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Як тебе звати? Той відповів: Легіон
10 -  мені ім’я, багато бо нас! І благав йо

го вельми, щоб не виганяв їх з краю.
11 А було там на узгір’ї велйке стадо
12 свиней, що там паслося. І стали його 

просйти: Пошлй нас у ті свйні, щоб
13 ми ввійшлй в них. І він їм дозволив. 

І, вййшовши, нечйсті духи ввійшлй у 
свиней, і кйнулось стадо, якйх дві тй- 
сячі, з кручі в море та й утопйлось у 
морі. Пастухй втеклй і розповіли про 
те в місті та по селах; і вййпіли лю
ди побачити, що сталося. Приходять 
вонй до Ісуса і бачать біснуватого: си- 
дйть він одягнений, при умі, -  той, що

16 мав у собі легіон, -  і злякалися. Розпо
віли їм очевйдці, як воно сталося з бі-

17 снуватим і зі свиньмй. І просйли йо-
18 г6, щоб вййшов з їхніх околиць. Ко- 

лй він сідав у човен, біснуватий став
19 його просйти, щоб бути з ним. Ісус 

йому не дозволив і сказав до нього: 
Ідй до свого дому, до своїх, і повідай

14

15
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ЇМ, що Господь зробйв для тебе і як 
змилосердився над тобою. Пішов він і 
став проповідувати у Десятимісті, що 
зробйв йому Ісус, і всі дивувалися.

Кінець четвергові.

Колй Ісус переплйв човном знову 
на той бік, зібралась до нього сйла на
роду, і перебував він над морем. Аж 
ось * приходить одйн із старших сина
гоги, Яір на ім’я, і, побачивши його, 
упав йому до ніг і благав його вельми, 
кажучи: Дочка моя при смерті. При- 
йдй, покладй на неї руки, щоб вйдужа- 
ла і жила. І він пішов з ним.

Слідом же за ним ** ішло багато 
люду, що тиснувся до нього.

Переступи п’ятниці.

І ось одна жінка, що дванадцять 
років страждала на кровотечу і натер-

П’ятниця 14-го тижня: В той час до Ісуса *
й' Понеділок 15-го тижня: Одного разу слідом за Ісусом
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і

пїлась чимало від багатьох лікарів та 
вйтратила все, що мала, а полегші ні
якої не зазнала, ба й, навпакй, ще гїр- 

27 ше їй стало, почувши про Ісуса, пі
дійшла в натовпі ззаду і доторкнулась 
його одежі. Мовила бо: Як доторк
нуся до його одежі -  вйдужаю. І вй- 
сохла тієї ж хвилйни її кровотеча, і 
вона почула тілом, що вйдужала від

30 недуги. Ісус, вмить почувши, що з 
нього вййшла сйла, обернувся до на
роду і спитав: Хто доторкнувся до

31 мой‘ одежі? Учні його сказали йому: 
Бачиш, як натовп тйснеться до те
бе, і питаєш: Хто мене доторкнувся?

32 І озирнувся навколо, щоб побачити
33 ту, що так учинйла. Жінка ж, наляка

на, тремтячй, -  знала бо, що сталось з 
нею, -  приступйла, впала перед ним і

34 оповіла всю правду. Він їй сказав: 
Дочко, віра твоя спасла тебе. Ідй в 
мйрі і будь здорова від твоєї недуги.

Кінець понеділкові.
Читай п’ятниці:
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Колй він ще говорйв, приходять від 
старшинй синагоги і кажуть: Дочка 
твоя померла, чого іще завдаєш кло
поту учйтелеві? Але Ісус, почувши 
слово, що ті сказали, промовив до стар
шинй синагоги: Не бійся! Тільки 
віруй. І не дозволив ітй нікому з со- 
бою, окрім Петра, Якова та Івана,  ̂ __
брата Якова. Приходять вонй до стар
шинй синагоги в хату, і бачить він 
метушню і тих, що ридали й голосйли 
вельми. Увійшов він і каже: Чого 
метушитесь і плачете? Дівча не помер
ло, воно спить! І насміхались з ньо
го. Він же, вйславши усіх, узяв бать
ка дівчати та матір і тих, що з ним бу- 
лй, і увійшов тудй, де лежало дівча. 
Взяв він дівча за руку і сказав до ньо
го: Таліта кум (що значить у пере
кладі: дівчино, кажу тобі, встань). І 
в ту ж мить дівча встало і почало хо- 
дйти; мало воно дванадцять років. І 
всі тим здивувалися вельми. Та він нака-



ш

зав їм суворо, щоб ніхто про те не до
відався; і звелів дати їй Істи.

ГЛАВА 6.

І ВЙЙШ ОВШ И звідти, прибув * у Зач. 

СВОЮ батьісівщйну, і слідом за 
ним пішлй його учні.

Кінець п’ятниці.

Якже настала субота, він почав на
вчати у синагозі; багато з тих, що 
його слухали, дивувалися, кажучи:

0] Звідкіль оте в нього? Що то за муд- 
I рість, що йому дана, і такі чуда, що ді- 
® з ються його руками? Хіба він не тесля, 

син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди 
І  та Сймона? І сестри його -  хіба не тут 
й 4 між нами? І брали йому це за зле. Але 
^ Ісус промовив до них: Нема прорб- 
Ю) ка без пошани, як тільки у своїй кра-

Вівторок 15-го тижня: Одного разу прийшов Ісус *
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Зач.
23

ЇН1, М ІЖ  власною родиною та у своє
му домі. І не міг зробйти там ніякого 
чуда, лише вйлікував деяких недужих, 
поклавши на них руки. І дивувався їх 
невірству. І ходйв кругом по селах і 
навчав.

Поклйкав він * дванадцятьох і став 
їх посилати по двох, даючй їм владу 
над нечйстими духами.

Кінець вівтіркові.

І наказав їм, щоб нічого не брали на 
дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні 
торбйни, ні грошей у гаманець; щоб 
обувалися в сандалі і не вдягалися в 
дві одежі. І говорйв їм: До якого 
б дому ви не ввійшлй, там пробувайте, 
аж поки не вййдете звідти. А колй 
в якому місці вас не прйймуть і не 
слухатимуть вас, виходячи звідтіль, 
обтрусіть і порох з ваших ніг на свідо-

Середа 15-го тижня: В той час поклйкав Ісус
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,0
12 цтво їм. Вонй вййшли і проповідували
13 покаяння, виганяли численних бісїв і 

намагцували олією чимало хворих та 
оздоровлювали їх.

Кінець середі.

,0.

14 І зачув цар Ірод, -  бо ім’я його 
стало явним, -  і казав, що Іван Христй- 
тель воскрес із мертвих, і тому чудо-

15 ДІЙНІ сйли діють у ньому. Інші ж твер- 
дйли: то -  Ілля, а ще інші: то пророк

16 -  одйн із пророків. Почувши про  ̂ -те, Ірод мовив: То Іван, якому я від-
17 тяв голову; він встав із мертвих. Бо 

то був той Ірод, що послав був схопй- 
ти Івана і зв’язав його в темнйці за
для Іродіяди, жінки Филйпа, свого

18 брата, бо оженйвся був з нею. Іван
А

казав Іродові: Не лйчить тобі мати
19 жінку брата твого. Іродіяда ж лютй- 

лась на нього і бажала вбйти його, та

29 серпня, на Усікновення Предтечі, на Літургії: 
в той час почув цар Ірод про Ісуса, *

Зач.
24

,0

їй
І
а
о



192 ВІД МАРКА

і

✓
не могла, бо Ірод боявся Івана, знаю
чи, що він був чоловік справедлйвий 
і святйй, і беріг його. Слухаючи його, 
він дуже непокоївся, однак слухав йо
го охоче. Якже настав сприятливий

А

час, колй Ірод у день свого народжен
ня справляв бенкет для своїх вель
мож, тйсячників та знатних гали- 
лейських, увійшла дочка тієї Іродіяди, 
танцювала і догодйла Іродові та гос
тям. Цар сказав дівчині: Просй в 
мене, чого бажаєш, я дам тобі, хоч би 
й половйну мого царства. Вййшла во
на і каже матері: Чого маю просйти? 
Вона ж відповіла: Голову Івана Хри- 
стйтеля! І зараз же, увійшовши ху
тенько до царя, дівчина попросйла: 
Хочу, щоб ти дав мені негайно на 
полумиску голову Івана Христйтеля. 
Цар вельми засмутйвся, та задля при
сяги і гостей не хотів їй відмовити. І 
послав цар відразу свого прибічника, 
наказавши йому принестй голову Іва-



^  ГЛАВА 6. 193 ^

О

28

29

ЗО

31

32

33

34

на. Пішов той, відтяв йому голову у 
в’язнйці, приніс її на полумиску і по
дав ДІВЧИНІ, а дівчина дала Її матері. 
Учні його, довідавшись про те, при- 
йшлй і взялй його тіло та поклали йо
го до гробу.

* А постоли вернулися до Ісуса і роз
повіли йому про все, іцо робйли й чо
го навчали.

Кінець Усікновенню.

Він їм каже: Ідіть самі одні осто
ронь, десь на самоту, і відпочйньте 
трохи. Бо тих, що приходили і відхо
дили, так було багато, що вонй не 
мали часу навіть що перекусйти. І від- 
плилй вонй човном у відлюдне місце 
самі одні. Але їх бачили, як вонй від
пливали, і багато пізнали їх, і пішки 
збіглись тудй з усіх міст, і вйпередили 
їх. Вййшовши, Ісус побачив сйлу на

Зач.
25

Четвер 15-го тижня: В той час
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роду і змилосердився над нйми, бо 
вонй булй, немов вівці, що пастуха 
не мають. І він навчав їх чимало. А 
колй була вже пізня годйна, присту- 
пйли до нього його учні і кажуть: 
Місце самотнє тут, і час уже пізній. 
Відпустй їх, хай підуть в околишні 
слободи й села та куплять собі що їс
ти. А він відповів їм: Дайте ви їм 
їсти. Вонй йому кажуть: Хіба пітй 
нам та купйти хліба за двісті динаріїв 
і дати їм їсти? Він каже їм: Скільки 
хлібів маєте? Підіть і подивіться. До
відавшись, вонй кажуть: П’ять хлі
бів і дві рйби. І велів їм посадйти всіх 
гуртками на зеленій траві. І посі
дали гуртками по сотнях та півсотнях. 
Узяв він п’ять хлібів і дві рйби і, звів
ши очі на небо, благословйв, і розло- 
мйв хлібй, і став роздавати учням, 
щоб клали перед нйми, і розділйв дві 
рйби між усіма. І їли всі і наситйлися. 
І назбирали куснів хліба повних дванад-
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44

45

46

47

48

49

50

51

цять кошїв та рештки рйби. Тих же,
щ о  ї л и ,  б у л о  п ’я т ь  ТЙСЯЧ ЧОЛОВІК.

Зараз же заставив * учнів сідати в 
човен і плистй поперед нього на той 
бік до Витсаїди, поки він не відпу
стить народ.

Кінець четвергові.

Відпустйвши їх, пішов на гору мо- 
лйтись. Як настав вечір, човен був се
ред моря, а він сам одйн на землі. Ко- 
лй ж побачив, як вонй втомйлися ве
слуючи, бо вітер їм був протйвний, 
пішов до них блйзько четвертої сторо
жі ночі, ідучй по морю, і хотів мину
ти їх. Вонй ж, побачивши, як він сту
пає по морю, гадали, що то примара, 
і закричали. Усі бо узріли його і 
занепокоїлись, а він вмить заговорйв 
до них, кажучи: Будьте мужні: це я, 
не бійтесь! І ввійшов до них у човен.

П’ятниця 15-го тижня: Одного разу заставив Ісус *
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І ущух вітер. Вонй в собі вельми зду- 
мїли, понад міру, бо не розуміли чуда 
з хлібами -  серце в них було нечуле, 

і  І, переплйвши, прибули вонй в землю 
Генезаретську і причалили.

Кінець п’ятниці.

зач. А колй вййшли з човна, люди зараз
27

О

о
же його пізнали * і розбіглися по всій 
країні та почалй приносити хворих на 

й ліжках, де тільки чули, що він пере- 
буває. І кудй він тільки приходив, у 
села, чи міста, чи в слободи, клали на 

й майданах хворих і просйли його, щоб 
їм можна було бодай доторкнутися 
краю його одежі; і хто тільки торкавсь 
його, ставав здоровий.

Понеділок 16-го тижня: В той час, як Ісус вййшов із 
човна, пізнали його люди землі Генезаретської *



о

ГЛАВА 7.

ГЛАВА 7.

Ф арисеї й деякі з кнйжників, що 
булй з Єрусалйму, зібрались ко

ло Ісуса. І бачили, що дехто з його 
учнів їсть хліб нечйстими, тобто немй- 
тими, руками. Фарисеї й усї юдеї, до
держуючи передання старших, не 
їдять, поки не вймиють добре рук, і, 
вернувшися з торгу, не споживають, 
поки себе не покроплять; ще багато 
іншого вонй перейнялй і дотрйму- 
ють: миття чаш, глеків і мосяжного 
посуду.

Питають, отже, його * фарисеї та 
кнйжники: Чому твої учні не живуть 
за переданнями старших і їдять немй- 
тими руками? Він відповів їм: Добре 
пророкував про вас, лицемірів, Ісая, 
як напйсано: Народ цей устами мене 
почитає, серце ж їхнє далеко від ме

197

Зач.
28

О Вівторок 16-го тижня: Одного разу питали Ісуса * ^
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не; та вонй марно мене почитають, 
навчаючи наук -  наказів людських. 
Занедбавши заповідь Божу, притрй- 
муєтеся людського передання:

Кінець понеділкові.

іа
о

о

і
о

Мйєте глечики та кухлі і ще багато 
в тому роді. І сказав їм: Як ви хитро
мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб 
берегтй ваше передання. Мойсей бо 
наказав: Шануй батька твого й матір 
твою, і хто проклинає батька або ма
тір -  смерть такому! А ви твердите: 
Колй хто батькові чи матері скаже: 
Корван, тобто священний дар, є те, 
чим би ти корйстувався від мене, -  то
му не даєте більше змоги зробйти що 
для батька-матері. Такйм чйном, ка
суєте слово Боже вашим переданням, 
яке ви самі завелй. І іншого такого 
чйните чимало.
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І приклйкавши знову * народ, про
мовляв до нього: Слухайте мене всі 
і розумійте! Нема нічого зовнішнього 
для людйни, що, входячи в неї, мо
гло б її осквернйти; те, гцо виходить 
з людйни, те осквернює людйну. Хто 
має вуха слухати, хай слухає.

Кінець вівтіркові.

І колй він увійшов до хати, дальше 
від народу, учні спитали його про прйт- 
чу. Він каже їм: І ви ще такі нероз
судливі? Не розумієте, що все, що 
входить у людйну ЗЗО В Н І, не може її 
осквернйти? Воно бо не входить в її 
серце, лише в живіт і виходить геть. 
(Такйм чйном, він об’явйв чйстими всі 
страви). Сказав, що те, що виходить з 
людйни, те осквернює людйну. з  ну
тра бо, з серця людйни виходять не
добрі замисли, розпуста, злодійство.

ГЛАВА 7. 199

Зач.
29

Середа 16-го тижня: В той час Ісус, приклйкавши *
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Зач.
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душегубство, перелюби, зафебущість, 
лукавство, обман, безсоромність, 
заздрий погляд, наклеп, гордість, 
безумство. Уся ця погань виходить із ну
тра і осквернює людйну.

І вйрушивши звідти, пішов * у сто
рони Тйру та Сидону.

Кінець середі.

Увійшовши ж в одйн дім, не хотів, 
щоб довідався хто про те, але не міг 
скрйтися. Бо відразу одна жінка, доч
ка якої мала злого духа, дізнавшися 
про нього, прийшла і впала йому до 
ніг. Була ж та жінка поганка, родом 
сирофінікійка. Благала вона його, 
щоб вйгнав біса з Гі дочкй. Він відпо
вів їй: Дай спершу, щоб діти наїлись; 
не лйчить бо взяти хліб у дітей і 
кйнути щенятам. Вона ж озвалась і 
каже йому: Так, Господи, але й ще

Четвер 16-го тижня: Одного разу пішов Ісус
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нята їдять ПІД столом кришки по ді
тях. І сказав їй: За це слово йди: біс 
вййшов з твоєї дочкй. Вернулася вона 
до свого дому і найшла, що дитйна 
лежала на ліжку, і біс вййшов.

Кінець четвергові.

І знову, * покинувши тйрську кра
їну, прийшов через Сидон над Гали- 
лейське море у межі околиць Десяти- 
мїстя. І приводять йому глухонімого, 
і благають його, щоб поклав на нього 
руку. Взяв він його набік від народу, 
вклав йому пальці свої в уха і, добув
ши своєї слйни, доторкнувсь до його 
язика; підвівши очі на небо, зітхнув 
і каже: Еффата (тобто; відкрййся). 
І зараз же відкрйлись його вуха, і язйк 
у нього розв’язався, і він почав вираз
но говорйти. І наказав їм нікому про 
це не говорйти. А що більше він їм

Субота 4-та посту: Одного разу Ісус,
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наказував, то більше вонй те розголо
шували. І, здивовані над міру, говорй- 
ли: Він усе добре зробйв: і глухйм 
дає слух, і німйм -  мову.

Кінець суботі.

і

ГЛАВА 8.

зач а тих днів, * як знову була сйла
народу, а не мали що їсти, за- 

клйкав Ісус учнів і каже їм: Жаль мені 
цих людей, ось вонй уже три дні зі 
мною, і не мають що їсти. Колй відпу
щу голодних додому, ослабнуть у до
розі; деякі бо з них прийшлй здалека. 
Учні йому відповіли: Звідкіль хто 
міг би нагодувати їх хлібом тут у пу
стелі? Він спитав їх: Скільки маєте 
хлібів? -  Сім, відповіли. Тоді він 
велів народові сісти на землю і, взяв
ши сім хлібів та воздавши хвалу.

П’ятниця 16-го тижня: В той час,
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розламав їх, дав учням, щоб роздавали, 
і вонй роздавали народові. Мали вонй 
також кілька рйбок; він благословйв 
їх і наказав теж роздати. І вонй їли й 
наситйлись, і зібрали сім кошїв ку
сків, що зостались. Було їх якйх чо- 
тйри тйсячі. І відпустйв їх. Ввійшов
ши відразу в човен з учнями, прибув 
у Далманут-край.

Кінець п’ятниці.

Вййшли тоді фарисеї і стали спе
речатися з ним, * і вимагали від нього 
знаку з неба, спокушаючи його. Зіт
хнув він важко з глибинй серця і ка
же: Чого цей рід вимагає знаку?
А

Істинно кажу вам: Не дасться цьому 
родові знаку! І, покйнувши їх, знову сів 
у човен, і поплйв на той бік. Учні ж 
забули взяти хліба -  мали з собою лиш 
одйн хліб у човні. Він остерігав їх,

Понеділок 30-го тижня: Одного разу вййшли фарисеї 
і стали сперечатися з Ісусом, *
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О

О

Зач.
34

кажучи; Глядіть бережіться заква
ски фарисейської та Іродової! І вонй 
сталй говорйти між собою про те, що 
не мають хліба. Ісус, довідавшись про 
те, каже до них: Чого між собою го
ворите, що не маєте хліба? Невже 
ви іще не розумієте й не тямите? Не
вже у вас іще нечуле серце? Маючи
очі -  не бачите? Маючи вуха -  не чу
єте? Не пам’ятаєте, як я ламав п’ять 
хлібів на п’ять тйсяч? Скільки кошів, 
повних куснів, ви зібрали? -  Дванад
цять, кажуть йому. -  А колй я роз
ламав сім хлібів на чотйри тйсячі, 
скільки кошів куснів ви зібрали? -  
Сім, кажуть. І він сказав їм: Іще не 
розумієте?

Кінець понеділкові.

Приходять ВОНЙ * у Витсаїду, і ось 
Приводять йому сліпого, і просять йо

0
Й Вівторок 30-го тижня: Одного разу прийшов Ісус
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г6, щоб ЙОГО доторкнувся. Узявши 
сліпого за руку, вйвів він його за село і, 
помазавши йому слйною очі, поклав 
на нього руки і спитав його: Чи ба
чиш що? Глянув той і каже: Бачу 
людей -  наче б дерева ходячі. Тоді 
він знову поклав йому руки на очі, і 
той прозрів, і одужав, і бачив усе ясно 
й далеко. Послав він його додому, ка
жучи: Не входь у село; і нікому в се
лі не розказуй!

Кінець вівтіркові.

І пішов * Ісус з учнями до сіл Ке- 
сарії Филйпової і в дорозі питав учнів, 
кажучи до них: За кого мене мають 
люди? Вонй йому відповіли: Одні -  
за Івана Христйтеля, інші -  за Іллю, 
ще інші -  за одного з пророків. -  А 
ви, спитав їх, що кажете про мене: 
хто я? Озвавсь Петро і каже до ньо
го: Ти -  Христос.

ГЛАВА 8.

Субота 5-та посту: Одного разу пішов
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Зач.
36

Зач.
37

І він наказав їм гостро, * щоб ні
кому не говорйли про нього. І почав 
навчати їх, що Сйнові Чоловічому тре
ба багато страждати, і старші, перво
священики та кнйжники відцураються 
його і його уб’ють, і він трьох днях 
воскресне.

Кінець суботі.

Він говорйв про це відкрйто. Тут 
Петро, взявши його набік, почав йо
му докоряти. Він, обернувшись і гля
нувши на учнів, зганйв Петра і ска
зав: Геть від мене, сатано! Бо ти 
думаєш не про те, що Боже, а про те, 
що людське. І, приклйкавши народ 
разом із учнями, сказав їм:

**Колй хто хоче йти за мною, хай 
зречеться себе самого, візьме на себе 
хрест свій та йде слідом за мною.

Кінець середі.

Середа 30-го тижня: В той час наказав Ісус своїм учням, 
Неділя 3-тя посту: Сказав Господь: **
Це ж і в неділю після Воздвиження.
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Бо хто хоче спастй свою душу, той 
ії погубить; а хто погубить свою душу 
мене ради та Євангелія, той її спасе. 
Яка бо користь людйні здобути світ 
увесь і занапастйти свою душу? Що 
бо людйна може дати взамін за власну 
душу? Хто, отже, буде соромитися ме
не й моїх слів перед цим родом пере
любним та грішним, того буде соро
митися Син Чоловічий, колй прййде у 
славі Отця свого зі святйми ангелами.

ГЛАВА 9.
У

І сказав їм: Істинно кажу вам: Є 
деякі з отут присутніх, що не за

знають смерти, аж поки не побачать 
Царства Божого, що прййде у могут
ності.

Кінець неділі.

Шість день після цього * Ісус бере зі 
собою Петра, Йкова та Івана і веде

Переображення на Утрені: В той час
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їх самйх на високу гору окремо. І пере- 
образйвся перед нйми: одежа його стала 
блискучою й такою білою, що ніякий 
білйльник на землі так не вйбілив би 
її. З ’явйвся їм Ілля та Мойсей і гово- 
рйли з Ісусом. Заговорйв і Петро і 
каже до Ісуса; Учйтелю, добре нам 
тут бути! Зробімо три намети: тобі 
одйн, Мойсееві одйн та Іллі одйн. 
Не знав бо, що говорйв, тому що страх 
огорнув їх. Тут наступйла хмара і 
отінйла їх, і з хмари пролунав голос: 
Це Син мій возлюблений, слухайте 
його! І, оглянувшись негайно навколо, 
не бачили більш нікого, крім самого 
Ісуса з нйми. А колй вонй сходили 
з горй, наказав їм, щоб нікому не 
оповідали те, що бачили, аж поки 
Син Чоловічий не воскресне з мерт
вих.

Кінець Переображенню.

і
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ГЛАВА 9.

І збереглй вонй в собі це слово, пи
таючи одйн одного, * що воно значить 
воскреснути з мертвих. І спитали вонй 
його: Чому кнйжники кажуть, що Ілля 
прййде перше? Він ВІДПОВІВ їм: Ілля 
має прийтй перше і знову все до 
ладу привестй. Але як то воно про 
Сйна Чоловічого напйсано, що він 
мусить багато страждати і бути погор- 
дженим? Однак кажу вам, що Ілля 
вже був прийшов, і вонй вчинйли з 
ним, що хотіли, як напйсано про ньо
го. Вернувшися до учнів, побачив нав
коло сйлу народу і кнйжників, що 
сперечалися з нйми. Як тільки ввесь 
народ його узрів, здивувався вельми 
і, біжучй до нього, став його вітати. 
Він спитав їх: Про що сперечаєтеся 
з нйми?

Кінець четвергові.

209

Зач.
39

Четвер 30-го тижня: В той час учні, зберігши слово
Ісуса, питали одйн одного, *
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Зач.
40

*І відповів йому одйн з народу: 
Учйтелю, я привів до тебе сйна мого, 
що має німого духа, і де тільки його 
вхопить, кйдає його об землю, так що 
він піниться, скрегоче зубами і ціпе
ніє. Просйв я учнів твоїх, щоб його 
вйгнали, та вонй не моглй. Він у від
повідь каже їм; О роде невірний! 
Доки я буду з вами? Доки вас терпіти
му? Приведіть його до мене. І приве- 
лй його до нього. Як тільки дух поба
чив його, зараз же потряс ним, і той 
повалйвся на землю, запінився і почав 
качатися. Він спитав його батька; 
Скільки часу, як це йому сталося? -  
З дитйнства, відповів той. Часто 
він кйдає його у вогонь і в воду, щоб 
його погубйти. Якщо можеш, поможй 
нам, змилосердися над нами. Ісус ка- 

й же йому; Якщо можеш? Все можлйве

І

Неділя 4-та посту: Одного разу чоловік якййсь прийшов 
до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: *
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ГЛАВА 9. 211 ^

тому, хто вірує. І вмить батько хлоп- 
чйни скрйкнув крізь сльози: Вірую, 
поможй моєму невірству! Ісус, бачачи, 
що збігається народ, погрозйв нечй- 
стому духові, кажучи: Німйй та глухйй 
душе! Наказую тобі: Вййди з нього 
і не входь більше в нього. І, закри
чавши та сйльно ним стрясши, вййшов 
з нього. І той став, мов мертвий, і 
багато-хто казали: Він умер. Ісус узяв 
його за руку, підвів його, і той встав.
Колй він увійшов у дім, учні питали 
його на самоті: Чому ми не моглй 
його вйгнати? Він відповів їм: Цей 
рід нічйм не можна вйгнати, тільки 
молйтвою та постом. Вййшовши 
звідти, проходили крізь Галилею, і 
він не хотів, щоб хто знав, бо він 
навчав своїх учнів і казав їм: Син Чо
ловічий буде вйданий у руки людям, 
і вб’ють його, і три дні після того, як 
його уб’їбть, він воскресне.

Кінець неділі.
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Та вонй не розуміли цього слова і 
боялись його питати, 

зач Прийшлй вонй * у Капернаум, і як 
був він у домі, спитав їх: Про що ви 
сперечалися в дорозі? Вонй мовчали, 
бо сперечалися булй в дорозі, хто з 
них більший. Тоді він, сівши, при- 
клйкав дванадцятьох і каже до них: 
Колй хто хоче бути першим, нехай бу
де з усіх останнім і усім слугою. 
Потім узяв дитйну, поставив її серед 
них і, обнявши її, каже до них: Хто 
прййме одне з такйх дитят у моє ім’я 
-  мене приймає; а хто мене приймає -  
не мене приймає, а того, хто послав 
мене. Іван сказав до нього: Учйте- 
лю, ми бачили одного, що твоїм ім’ям 
бісів виганяє, але не ходить з нами, 
і ми заборонйли йому, бо не ходить з 
нами. Ісус відповів: Не бороніть йо
му. Немає бо такого, хто робйв би

П’ятниця 30-го тижня:
Одного разу прийшов Ісус і учні його 

Це й Ігнатію Богоносцеві.
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чуда моїм ім’ям і міг би скоро лихо
словити мене. Бо хто не проти нас, 
той за нас. Хто напоїть вас кухлем
ВО ДЙ, т о м у  щ о  в и  Х р и с т о в і ,  ІСТИННО

кажу вам, той не втратить своєї на
городи.

Кінець п’ятниці і святому.

Хто ж * спокусить одне з оцйх ма- 
лйх, що вірують, краще було б тако
му, щоб йому повішено на шйю жор- 
новйй камінь та вкйнено в море. І ко- 
лй твоя рука спокушає тебе, відітнй 
її: краще тобі ввійтй в життя калі
кою, ніж з двома руками пітй у пек
ло, у вогонь незагасний, де черв’як 
їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І 
колй нога твоя спокушає тебе, віді
тнй Її : краще тобі ввійтй в життя кри- 
вйм, ніж з двома ногами бути кйну- 
тим у пекло, де черв’як їхній не вмирає 
і вогонь не вгасає. І колй око твоє

ГЛАВА 9.

Й Понеділок 31-го тижня: Сказав Господь: Хто *
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спокушає тебе, вйрви його: краще 
тобі ввійтй в Царство Боже однооким, 
ніж з двома очйма бути кйнутим у 
пекло, де черв’як їхній не вмирає і 
вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем 
посолиться, і кожна жертва сіллю 
посолиться. Сіль -  річ добра; та колй 
сіль стане несолоною, чим Гі припра
вите? Майте в собі сіль, і живіть у 
мйрі між собою!

ГЛАВА 10.

Зач.
43

В ЙЙШ ОВШ И ЗВ ІД ТИ , Ісус приходить 
у Юдею та по той бік Йордану. І 

знову сходяться до нього люди, і він, 
своїм звйчаєм, знову навчає їх.

Кінець понеділкові.

Приступйли фарисеї і, спокушаючи 
його, питали: * Чи можна чоловї-

0

Вівторок 31-го тижня: Одного разу фарисеї, 
приступйвши і спокушаючи, питали Ісуса: *
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кові відпустйти жінку? Він у відповідь 
сказав їм: Що заповів вам Мойсей? 
Вонй сказали: Мойсей дозволив на
писати розвідного листа і відпустйти. 
Ісус сказав їм: То через жорстоке 
серце ваше написав він вам той прйпис. 
На початку ж сотворення Бог створйв 
їх чоловіком та жінкою. Ось чому чо
ловік покйне батька-матір і пристане 
до своєї жінки, і обоє будуть однйм 
тілом; тому вонй вже не двоє, а одне 
тіло. Що, отже, Бог з’єднає, людйна 
хай не розлучає. В домі ж учні знов 
його про те спитали. І він сказав їм: 

*Хто відпускає свою жінку і бе
ре іншу, чужоложить з нею. І колй 
жінка покйне свого чоловіка і вййде 
за іншого, чужоложить.

Кінець вівтіркові.

Середа 31-го тижня: Сказав Господь:



і 216 ВІД МАРКА

І Приносили до нього дітей, щоб 
^ доторкнувся їх, але учні забороняли 
® їм. Бачачи те, Ісус вйявив невдовблен-
^ ня і сказав їм: Пустіть дітей прихо

дити до мене, не бороніть їм: такйх 
^ бо Царство Боже. Істинно кажу вам: 

Хто Царства Божого не прййме, як 
^ дитйна, не ввійде до нього. І, обнявши 

їх, поклав на них руки і благословйв
0  IX.
1

Кінець середі.

Зач Колй він вйрушив * у дорогу, при- 
біг один, упав перед ним навколішки 

і  і почав його питати: Учйтелю до
брий, що мені робйти, щоб успадку
вати життя вічне? -  Чого називаєш 
мене добрим? -  сказав Ісус до нього. 
Ніхто не добрий, крім одного Бога. 
Заповіді знаєш: не вбивай, не чужо- 

« лож, не крадй, не свідчй неправдйво.

Четвер 31-го тижня: В той час, як вйрушив Ісус *



не крйвдь, шануй батька-матір. Він у 
відповідь мовив до нього: Учйтелю,

21 я все те дотрймував змалку. Тоді Ісус,

0

глянувши на нього, полюбйв його і 
сказав йому; Одного тобі бракує:

0

підй, продай, що маєш, дай бідним, і 
будеш мати скарб на небі. Тоді при- 

0] 22 йдй, візьмй хрест і йди за мною. Той,
Ц засмучений тим словом, відійшов вель

ми зажурений, мав бо велйкі багат
ої 23 ства. Ісус, глянувши навколо, сказав 
^ до своїх учнів:

*Як ТЯЖКО тим, що мають багат- зач. ^
 ̂ 46 и24 ства, увійтй в Царство Боже! Учні бу- ^ 

лй здивовані цйми словами. Тоді Ісус 
знову заговорйв до них і каже: Діти,

^ як тяжко тим, ш,о покладаються на 
багатства, увійтй в Царство Боже!

25 Легше верблюдові пройтй крізь вуш
ко голки, ніж багатому ввійтй в Цар- Ю]

26 ство Боже. Дивувалися вонй ще біль-

101 П’ятниця 31-го тижня; Сказав Господь: *
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І  ше і одйн до одного казали: Хто ж 
ТОДІ може спастйся? Ісус, глянувши 
на них, мовив: У людей це неможлй- 
во, але не в Бога; у Бога все можлй- 
во.

Кінець четвергові.

І заговорйв до нього Петро: Ось

О,

О,

^ ми покинули все 1 ПІШ ЛИ слідом за то- 
бою. Ісус озвавсь і каже: Істинно 
кажу вам: Нема такого, хто, кйнувши 

І  свій дім, або братів, або сестер, або 
батька-матір, або дітей, або поля, ра
ди мене та ради Євангелія, не дістав 
би сторйцею ДОМІВ, братів, сестер, ма
терів, дітей і піль, тепер, у цьому ча- 

М сі, серед переслідувань, і в майбутньо- 
^ му віці життя вічне. І багато з перших 

стануть останніми, а останні -  перши
ми. Вонй булй в дорозі, простуючи в 
Єрусалйм. Ісус ішов перед нйми, і ди
вувались вонй, ідучй за ним, і боялися.

Кінець п’ятниці.
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34

35

36

37

38

39

Взявши знову дванадцятьох, він 
почав їм говорйти, що має з ним ста
тися: Оце йдемо в Єрусалйм, і Син 
Чоловічий буде вйданий первосвяще
никам та кнйжникам, і засудять його 
на смерть, і вйдадуть його поганам, і 
насміхатимуться з нього, і уб’ють, і 
по трьох днях він воскресне. Яків та 
Іван, синй Заведея, підходять до нього 
і кажуть йому: Учйтелю, хочемо, 
щоб ти нам зробйв те, чого попроси
мо. Він їм відповів: Що хочете, щоб 
я зробйв вам? -  Дай нам, ті йому 
кажуть, щоб ми сиділи одйн право
руч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. 
Ісус сказав їм: Не знаєте, чого про
сите. Чи можете пйти чашу, яку я 
п’ю, і христйтися хрищенням, якйм я 
хрищуся? Вонй йому відповіли: Мо
жемо. Ісус сказав їм: Чашу, яку я 
п’ю, пйтимете, і хрищенням, якйм я

Неділя 5-та посту:
Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох,
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хрищуся, христйтиметесь. Сидіти ж 
праворуч мене чи ліворуч -  не моє 
дати вам, а кому приготовано. Почу
ли про те десятеро і обурились на
^ __Якова та Івана. Тоді Ісус приклйкав 
їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, якйх 
уважають князями народів, верхо
водять нйми, і їхні вельможі утиска
ють їх. Не так воно хай буде між ва
ми, але хто з-поміж вас хоче стати 
велйким, хай буде вам слугою, і хто 
з-поміж вас хоче бути першим, хай 
буде рабом усіх. Бо Син Чоловічий 
не прийшов на те, щоб йому служйли, 
лише щоб служйти і віддати своє 
життя як вйкуп за багатьох.

Кінець неділі.

о
о
о
о
О
0

1

Ш

0.

о
зач Приходять вонй В Єрихон. Колй ж

48 . .  .він з учнями своїми 1 з силою наро
ду виходив * з Єрихону, син Тимея -

Понеділок 17-го і 32-го тижня:
Того часу, як Ісус виходив *



Вартимей, сліпйй жебрак, сидів край 
47 дороги. Довідавшись, що то Ісус з На- 

зарету, закричав він, кажучи: Сй- 
ну Давйдів, Ісусе, змйлуйся надо мною! 

0) 48 Багато-хто сварйв його, щоб мовчав, 
та він кричав ще більше: Сйну Да- 

I 49 вйдів, змйлуйся надо мною! Ісус спи- 
нЙБСь і каже: Поклйчте його! Клй- 
чуть, отже, сліпого і говорять до 

І нього: Бадьорйся! Устань, він клйче 
™ 50 тебе. Тоді він, скйнувши верхню оде-

51 жу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, 
й звернувшись до нього, каже: Що

хочеш, щоб я зробйв тобі? Сліпйй 
йому каже: Учйтелю мій, щоб я

52 прозрів! Сказав Ісус до нього: Ідй, 
віра твоя спасла тебе. І негайно про-

I  зрів той, і пішов дорогою за ним.
Кінець понеділкові.

ГЛАВА 10.

0
1

о
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Зач.
49

і
ї їІ

Ш

.0

К олй вонй наблйзились до Єруса- 
лйму, * до Витфагії й Витанії, 

біля Олйвної горй, він послав двох 
своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у се
ло, що перед вами, і як тільки ввійде
те у нього, найдете прив’язане осля, 
на яке ніхто з людей ще не сідав. Від
в’яжіть і приведіть його. А колй 
вам хто скаже: Що робите? -  скажіть: 
Господь його потребує, і негайно ві
дішле його назад сюдй. Пішлй вонй 
і найшлй осля, прив’язане коло две
рей, на вулиці, і відв’язали його. Де
які з тих, що там стояли, сказали їм: 
Що робите, чому відв’язуєте осля? 
Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх від- 
пустйли. Привелй вонй осля до Ісуса, 
поклали на нього свою одежу, і він 
сів на нього. І багато-хто стелйли

0

1
Понеділок м’ясопусного тижня:

В той час, колй Ісус наблйзився до Єрусалйму і прийшов
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10

11

12

13

14

СВОЮ одіж на дорозі, інші ж різали 
віття на полі і стелйли по дорозі. Ті, 
що йшли попереду, і ті, що слідували 
ззаду, виклйкували: Осанна! Благо- 
словен, хто йде в ім’я Господнє! Бла
гословенне грядуще царство отця на
шого Давйда. Осанна на висоті!

І він увійшов у Єрусалйм, * у храм, 
і оглянув усе; а що було вже пізно, 
вййшов з дванадцятьма у Витанію.

Кінець понеділкові.

На другий день, колй вонй виходили
з Витанії, зголоднів він. Побачивши 
здалека смокбвницю, вкрйту лйстям, 
приступйв, чи часом не знайде чого на 
ній, та, підійшовши до неї, окрім лй- 
стя, не найшов нічого, бо ще не була 
пора смоков. І звернувшись до смо- 
кбвниці, промовив: Нехай ніхто по
віки не їсть плоду з тебе! Учні його

Вівторок 17-го і 32-го тижня:
В той час увійшов Ісус у Єрусалйм,
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чули це. Приходять вонй в Єрусалйм 
і, ввійшовши у храм, Ісус став виганя
ти тих, що продавали і купували в 
храмі; він перекйнув столй міняйлів та 
ослони тих, що продавали голубів, і 
не дозволив, щоб хто переносив що 
через храм. Навчав він їх і казав їм: 
Хіба не напйсано: Дім мій домом мо- 
лйтви назветься для всіх народів? А 
ви з нього зробйли печеру розбійників! 
Почули це первосвященики та кнйж- 
ники і шукали, як би його погубйти, 

^ але боялися його, бо ввесь народ 
дивувався його науці. А як настав 
вечір, він вййшов за місто. Проходивши 
ж тудою вранці, вонй побачили смокбв- 
ницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, 
згадавши, каже йому: Учйтелю, ди- 
вйся, смоковниця, що ти прокляв, 
усохла. Ісус у відповідь сказав їм:

_ ^
зач. * ММте віру в Бога. Істинно ка-

01 51

Середа 17-го і 32-го тижня:
Сказав Господь своїм учням *
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жу вам, що хто скаже цій горі: Дви- 
гнйсь і кйнься в море, та не сумніва
тиметься у своїм серці, але вірувати
ме, що станеться те, що каже, буде 
йому так.

Кінець вівтіркові.

Тому й кажу вам: Усе, чого будете 
просйти у молйтві, віруйте, що одержи
те, і буде вам так. І колй стоїте на 
молйтві, прощайте, як маєте щось про
ти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який 
на небі, простйв вам провйни ваші. 
Колй ж ви не простите, і Отець ваш, 
що на небі, не простйть провйн ва
ших.

Кінець середі.

І прийшлй знов * у Єрусалйм. І 
колй він ходйв у храмі, підійшлй до 
нього первосвященики, кнйжники та 
старші і кажуть до нього: Якою 
владою чйниш це? Хто дав тобі владу

Четвер 17-го і 32-го тижня:
в той час прийшов Ісус *
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Зач.
53

це робйти? Ісус ВІДПОВІВ їм: Спитаю 
я вас одну річ; дайте мені відповідь, і 
я скажу вам, якою владою я це чиню. 
Іванове хрищення було з неба чи від 
людей? Відповіжте мені. Вонй почалй 
міркувати між собою і говорйти: Як 
відповімо: З неба, -  скаже: Чому ж ви 
не повірили йому? А скажемо: Від 
людей, -  боялися народу, бо всі вва
жали Івана за пророка. І відповіли 
Ісусові: Не знаємо. Ісус же сказав 
їм: І я вам не скажу, якою владою 
я це чиню.

Кінець четвергові.

ГЛАВА 12.

І почав до них промовляти у прйт- 
чах: * Одйн чоловік насадйв 

виноградник, обвів його муром, 
вйдовбав винотбку, збудував баш-

П’ятниця 17-го і 32-го тижня:
Сказав Господь прйтчу оцю: *
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ГЛАВА  12.

ту, найняв його виноградарям і від’ї
хав на чужйну. І послав він у свій час 
до виноградарів слугу, щоб узяти у них 
свою частйну плодів виноградних.

3 Вонй його схопйли, побйли і відослали
4 ні з чим. І знов послав до них іншого 

слугу, але й тому побйли голову і зне
важили. Ще іншого послав він, та 
вонй того вбйли. Та багато інших по
слав він, і їх вонй або побйли, або по
вбивали. Мав він єдйного сйна воз- 
любленого, і його послав до них нао
станку, кажучи: Матимуть пошану до 
мого сйна. Та виноградарі ті казали 
між собою: Це спадкоємець, ходіть, 
уб’ємо його, і спадщина буде наша. І, 
схопйвши його, вбйли і вйкинули з 
виноградинка. Що, отже, зробить го
сподар виноградинка? Прййде, вйгу- 
бить виноградарів, і виноградник від-

10 дасть іншим. Чи ви не читали цього 
Писання: Камінь, якйй відкйнули бу- 
дівнйчі, став каменем наріжним. Го-

227
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сподь зробйв це, і воно дйвне в очах 
наших. І шукали його піймати, але 
боялися народу, бо зрозуміли, що він 
до них сказав ту прйтчу. І зоставили 
його і відійшлй.

Кінець п’ятниці.

зач Послали до нього * декого з фари- 
сеїв та іродіян, щоб його піймати на 
слові. Прийшлй ті і кажуть до нього: 
Учйтелю, знаємо, що ти праведний і 
не зважаєш ні на кого: бо не дйвишся 
на лице людей, лише по правді наста
вляєш на путь Божу. Лйчить давати 
данйну кесареві, чи ні? Маємо давати, 
чи не давати? Він, знаючи їхнє лукав
ство, сказав їм: Чого мене споку
шаєте? Принесіть мені динарій, щоб я 
бачив. Ті принеслй. Він сказав їм: 
Чий це образ і напис? Ті йому відпові
ли: Кесарів. Тоді Ісус промовив до

Понеділок 33-го тижня: Одного разу послали до 
Ісуса фарисеї і старші юдейські *
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22

23

24

них: Віддайте кесареві, що кесареве, 
а Богові, що Боже. І вонй дивувались 
йому.

Кінець понеділкові.

Прийшлй до нього садукеї, * які 
кажуть, що нема воскресіння, і пита
ють його, кажучи: Учйтелю, Мой- 
сей написав нам, що колй в кого по
мре брат і зоставить жінку, а дітей не 
зоставить, то щоб брат його взяв жін
ку і дав потомство братові своєму. 
Сім братів було. Перший узяв жінку і 
помер, не лишйвши потомства. Узяв 
її другий і помер, не лишйвши потом- 
ства; так само і третій. Нікотрйй із 
сімох не лишйв потомства. А після 
всіх померла й жінка. При воскресін
ні, вонй, як воскреснуть, котрого з них 
вона буде жінкою? Бо семеро мали 
її за жінку. Ісус сказав їм: Чи не то-

Вівторок 33-го тижня: В той час прийшлй до
Ісуса садукеї, *
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му ви помиляєтеся, що не знаєте ні 
Писання, ні Божої сйли? Бо, як вос
креснуть із мертвих, ні женйтимуться, 
ні виходитимуть заміж, але будуть, як 
ангели на небі. А про мертвих, що 
вонй воскреснуть, хіба ви не читали в 
кнйзі Мойсея про кущ, як Бог сказав 
до нього: Я -  Бог Авраама, Бог Ісаака 
і Бог Якова. Він -  Бог не мертвих, а 
живйх. Тому ви вельми помиляєтеся.

Кінець вівтіркові.

Одйн же з кнйжників, що чув їхню 
суперечку і бачив, * як він їм добре 
відповів, підійшов і спитав його: 

[0] Яка перша з усіх заповідей? Ісус 
відповів: Перша: Слухай, Ізраїлю, Го
сподь, Бог наш -  Господь єдйний, і бу
деш любйти Господа, Бога твого, всім 
серцем твоїм, усією душею твоєю, 
всією думкою твоєю і всією сйлою

Середа 33-го тижня: Того часу одйн з кнйжників, що 
чув, як садукеї сперечалися з Ісусом, 

побачивши, *
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ТВОЄЮ . А друга: Будеш любйти блйж- 
нього твого, як себе самого. Іншої, 
більшої від цих, заповіді нема. І ска
зав йому кнйжник: Добре, учйтелю: 
ти сказав по правді, що він -  єдйний, 
і Ш.О немає іншого, крім нього. І 
любйти його всім серцем, усім розу
мом та сйлою всією, і любйти блйж- 
нього, як себе самого -  це більш, ніж 
усі всепалення та жертви. Ісус, поба
чивши, що той відповів розумно, ска
зав до нього: Ти недалеко від Цар
ства Божого. І ніхто не смів більше 
його питати. Заговорйв тоді Ісус і ка
зав, навчаючи у храмі: Як то воно 
кнйжники кажуть, що Христос -  син 
Давйдів? Адже ж Давйд сам промовив 
був Святйм Духом: Сказав Господь 
Гбсподеві моєму: Сидй праворуч мене, 
доки не покладу ворогів твоїх підніж
ком ніг твоїх. Сам Давйд зве його Го
сподом; як же тоді він -  його син? І 
багато людей слухали його радо.

Кінець середі.

ГЛАВА 12.
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І він говорйв у своїм навчанні: * 
Остерігайтесь кнйжників, що лю
блять ходйти собі у довгих шатах, ві
тання на майданах, перші сйдження у 
синагогах, перші місця на бенкетах, 
що з’їдають домй вдовйць і довго мо
ляться на показ. Вонй матимуть тяж- 
кйй засуд. І, сівши проти скарбоні, ди- 
вйвся, як народ кйдав гроші у скарбо- 
ню. Чимало заможних кйдали багато. 
І ось прийшла одна вдовйця і вкйнула 
дві лепти, тобто кодрант. Приклй- 
кавши своїх учнів, сказав їм: Іс
тинно кажу вам, що та вбога вдовйця 
кйнула більш від усіх, які кйдали у 
скарбоню. Усі бо кйдали зо свого зай
вого, вона ж зо свого убозтва вкйнула 
все, що мала, увесь свій прожйток.

Кінець четвергові.

і

Четвер 33-го тижня: Сказав Господь своїм учням:
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*І як виходив ■" 13 храму, каже йому 
одйн з його учнів: Учйтелю, 

глянь, яке каміння, яка будівля! Ісус 
сказав до нього: Бачиш оці велйкі 
будівлі? Камінь на камені не лйшить- 
ся тут, якого б не перевернули. Як 
він сидів на Олйвній горі, проти хра- 
му, Петро, Яків, Іван та Андрій спи
тали його на самоті: Скажй нам, ко- 
лй це буде і якйй буде знак, колй все 
те має сповнйтися? Тоді Ісус почав до 
них промовляти: Уважайте, щоб ні
хто не обманув вас. Багато прййде під 
моїм ім’ям і казатимуть вам: Це я! -  і 
багатьох зведуть. Колй почуєте про 
війни та воєнні чуткй, не тривожтесь,
бо це мусить статися, та це ще не кі
нець. Народ бо на народ повстане, і

П’ятниця 33-го тижня: В той час, як виходив Ісус
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царство на царство. По різних місцях 
будуть землетруси, буде голоднеча. 
Це початок горя.

Кінець п’ятниці.

Вважайте * на себе самйх: вас вй- 
дадуть на судй, бйтимуть по синаго
гах, ставитимуть перед правйтелями 
та царями ради мене -  їм на свідоцтво. 
Треба, щоб Євангеліє проповідувалось 
спершу всім народам. І колй вестй- 
муть вас, щоб вйдати, не клопочіться, 
що будете говорйти, лише кажіть те, 
що дасться вам у ту годйну; не ви бо 
говорйтимете, а Дух Святйй. Брат вй- 
дасть на смерть брата, батько -  ди- 
тйну. Діти повстануть на батьків і 
смерть їм заподіють. І ненавидітимуть 
вас усі за моє ім’я. Та хто вйтримає 
до кінця -  той спасеться.

Кінець понеділкові.

і
Понеділок 34-го тижня: *

Сказав Господь своїм учням: Вважайте
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14 А ЯК * побачите мерзоту запустіння, 
що настане там, де їй не слід бути, -  
хто читає, хай розуміє! -  тоді ті, що в 

Щ 15 Юдеї, нехай утікають у гори; хто на 
покрівлі, нехай унйз не сходить і не 
входить до хати, щоб узяти що із неї; 

И 16 а хто у полі, нехай не вертається на-
17 зад узяти одежу. Горе вагітним і тим, 

що годуватимуть грудьмй у той час. 
0) 18 Моліться, щоб це не сталося зимою.

19 Бо дні ті будуть такйм лйхом, якого 
не було від початку світу, якйй Бог 
сотворйв, аж понйні, і ніколи більше

г N^ 20 не буде. І якбй Господь не вкоротйв 
тих днів, ніхто б не врятувався; але зара
ди вйбраних, якйх вйбрав, він укорб-

21 тить ті дні. І колй вам тоді хто ска- 
й же: Ось тут Христос! Глянь, он там

22 він! -  не вірте. Постануть бо неправ- 
I дйві месії та лжепророки і чинйтимуть

Вівторок 34-го тижня:
й  Сказав Господь своїм учням: Колй
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знакй та чуда, щоб, як можна, одурй- 
ти вйбраних. Ви ж уважайте. Я сказав 
вам усе наперед.

Кінець вівтіркові.

За тих днів, * ПІСЛЯ того горя, сон
це затьмйться, МІСЯЦЬ не дасть свого 
світла, зорі спадуть з неба, і сйли не
бесні захитаються. І тоді побачать Сй- 
на Чоловічого, що йтйме на хмарах з 
велйкою сйлою і славою. Тоді він по
шле ангелів і збере своїх вйбраних із 
чотирьох вітрів, від краю землі до 
краю неба. Від смоковниці навчіться 
прйтчі: колй віття Її стає м’якйм і пу
скає лйстя, знаєте, що літо блйзько. 
Так і ви, колй побачите, що це ді
ється, знайте, що він блйзько, при две-

А

рях. Істинно кажу вам: Не мине цей 
рід, доки усе це не збудеться.
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ГЛАВА 13.

* Небо і земля пройдуть, слова ж 
мої не пройдуть.

Кінець середі.

про день же той чи годйну, ніхто 
не знає: ні ангели на небі, ні Син, тіль
ки Отець. Глядіть, чувайте, не знає
те бо, колй настане той час. І воно так, 
як Ч О Л О ВІК , що, від’їжджаючи, зо
ставив свій дім, дав слугам своїм владу 
і кожному роботу, і велів воротареві 
пильнувати. Так пильнуйте й ви, бо 
не знаєте, колй прййде пан дому: уве
чері, чи ОП ІВН О ЧІ, чи як запіє півень, 
чи вранці, щоб, колй вернеться не
сподівано, не застав вас у сні. А що 
вам кажу, кажу всім: Чувайте!

Четвер 34-го тижня:
Сказав Господь своїм учням: і
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ва дні ж по тому мала бути Пасха 
й Опрісноки, і первосвященики 

та кнйжники шукали, як би його схо- 
пйти підступом і вбйти, та казали: 
Тільки не під час свята, щоб не було 
розруху в народі.

Кінець четвергові.

Колй був він * у Витанії, в домі 
Сймона прокаженого, як був за столом, 
підійшла жінка з алябастровою посу- 
динкою щйрого дорогоцінного нарду 
і, розбйвши посудинку, вйлила йому 
на голову. Деякі обурилися і говорйли 
між собою: Навіщо така втрата мйра! 
Таж його можна було продати більш, 
ніж за трйста динаріїв, і гроші дати 
бідним. І вонй ремствували на неї. 
Але Ісус сказав: Лишіть її. Чого її

П’ятниця 34-го тижня: Того часу, як Ісус був



0

непокоїте? Вона зробйла для мене 
добрий учйнок. Бідних бо ви завжди 
маєте з собою і, колй захочете, може
те їм добро чинйти; мене ж не зав
жди маєте. Що могла, те зробйла; во
на заздалегідь намастйла моє тіло на 
похорон. Істинно кажу вам: По цілім 

^ світі, скрізь, де тільки буде проповї- 
^ дуватись це Євангеліє, оповідатимуть 

і те, що вона зробйла, на пам’ятку 
про неї.

^  Кінець п’ятниці,

і
10 * Юда Іскарібтський, одйн з два

надцятьох, пішов до первосвящеників, 
п щоб його вйдати їм. Почувши це, во- 

нй зраділи і обіцяли дати йому гроші. 
І він шукав, як би його вйдати у спри-

12 ятливий час. Першого дня Опрісноків, 
І  колй жертвували Пасху, кажуть до 

нього учні: Де хочеш, щоб ми йшли

Вівторок м’ясопусного тижня: В той час
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і приготували тобі їсти Пасху? Тоді 
він послав двох із своїх учнів і сказав 
їм: ІДІТЬ у місто; і стріне вас чоловік, 
що нестйме жбан водй; ідіть лишень 
за ним, і, кудй він увійде, скажіть 
господареві дому: Учйтель питає, де 
моя світлйця, в якій я міг би їсти з мо
їми учнями Пасху? І він вам покаже 
велйку світлйцю, вйстелену килимами 
та готову. Там приготуйте нам. Учні 
пішлй, прибулй до міста і найшлй, як 
він сказав їм, і приготували Пасху. 
Якже настав вечір, приходить він з 
дванадцятьма. І колй вонй сиділи за 
столом та їли, Ісус промовив: Істин
но кажу вам, одйн з вас, що їсть зі 
мною, зрадить мене. Вонй засмутй- 
лись, і одйн по одному почалй його пи
тати: Чи це я? Він відповів їм: Одйн 
з дванадцятьох, що вмачає зі мною 
руку в мйску. Син Чоловічий іде, як 
напйсано про нього, але горе тому 
чоловікові, що зрадить Сйна Чолові-
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ЧОГО, краще було б не родйтись чоло-
22 ВІКОВІ тому! І колй вонй їли, Ісус узяв 

хліб, благословйв, розломйв і дав їм,
23 кажучи: Беріть, це моє тіло. Потім 

узяв чашу, воздав хвалу, дав їм, і пи-
24 лй з неї всі. І сказав їм: Це моя кров 

завіту, що проливається за багатьох.
А

25 ІСТИННО кажу вам, що не пйтиму біль
ше від плоду винограду аж по той день, 
як буду його пйти новйм у Царстві

26 Божім. І, проспівавши хвалу, вййшли
27 на Олйвну гору. Сказав їм Ісус: Усі 

ви спокуситеся, бо напйсано: Вдарю
28 пастиря, і вівці розбіжаться. Та по 

моїм воскресінні вйпереджу вас у Га-
29 лилеї. Петро сказав до нього: Хоч і
30 всі спокусяться, та не я! Відповів йо- 

му Ісус: Істинно кажу тобі, що ти 
сьогодні, цій' ж ночі, заки півень 
заспіває двічі, трйчі мене відречешся.

31 Та він ще більше твердйв: Хоч би 
мені прийшлбся з тобою і вмерти, не 
відречуся тебе! І всі говорйли так са-
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мо. Прийшлй вонй на місце, що зветь
ся Гетсиманія, і він сказав своїм уч
ням: Посйдьте тут, поки я помолю- 
ся. І взяв зі собою Петра, Якова та 
Івана, і його став огортати жах і три
вога. Потім сказав до них: Душа моя 
смутна аж до смерти. Лишіться тут і 
чувайте. Пройшовши трохи далі, він 
припав до землі і почав молйтися, 
щоб, якщо можлйво, минула його ця

А  ^

годйна. І мовив: Авва-Отче, усе то
бі можлйве: віддалй від мене цю чашу! 
Та не, що я хочу, але що ти. І прихо
дить, і знаходить їх у сні, і каже до 
Петра: Сймоне, ти спиш? Не міг ти 
чувати ні однієї годйни? Чувайте, мо
літься, щоб не ввійтй в спокусу. Дух 
бо бадьорий, але тіло кволе. І, знову 
відійшовши, молйвся та говорйв те са
ме слово. І, вернувшися, знову знай
шов їх у сні, очі бо в них булй отя
жілі, і вонй не знали, що йому відпо-
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ВІСТИ. Вернувся він утретє і каже їм: 
Усе ще спите і спочиваєте? Годі. 
Прийшла годйна: ось Син Чоловічий 
буде вйданий у руки грішникам. Уста
вайте, ходімо! Зрадник мій ось наблй- 
зився.

Кінець вівтіркові.

*І відразу, колй він ще говорйв, 
прибув Юда, одйн з дванадцятьох, і з 
ним юрба з мечами та киями, від пер
восвящеників, кнйжників і старших. 
Його зрадник дав був їм знак, кажучи: 
Кого поцілую, то він: візьміть його 
і ведіть під доброю сторожею. І, при
йшовши, зараз приступйв до Ісуса і 
каже: Учйтелю! І поцілував його. 
Вонй ж наклали на нього руки і схо- 
пйли його. Одйн із тих, що булй там, 
вйтягнув меч, вдарив слугу перво-

Середа м’ясопусного тижня:
в той час, як Ісус говорйв учням своїм.
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священика і відтяв йому вухо. Ісус, 
звернувшись до них, сказав їм: Немов 
на розбійника ви вййшли з мечами 
та киями, щоб мене піймати. Щодня 
був я між вами, навчаючи у храмі, 
і ви мене не схопйли. Та це -  щоб збу
лося Писання. Тоді всі, лишйвши йо
го, втеклй. Якййсь же юнак, загорне
ний в одне лиш покривало, ішов за 
ним. Його схопйли, і він, покйнувши 
покривало, втік від них нагий. Повели 
Ісуса до первосвященика; і зібрались 
усі первосвященики, старші та кнйжни- 
ки. Петро ж ішов слідом за ним зда
лека аж усередину до двору первосвя
щеника і, сівши з слугами, грівся при 
вогні. Первосвященики і вся рада шу
кали свідчення на Ісуса, щоб його 
вбйти, та не знаходили. Багато бо 
свідчило неправдйво проти нього, 
але свідчення їхні не булй згідні. Та 
деякі, підвівшись, так свідчили проти 
нього ложно: Ми чули, як він говорйв:
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Зруйную храм цей рукотворний і за 
три дні збудую інший, нерукотворний. 
Але й ці свідчення не булй між собою 
ЗГІДНІ. Тоді первосвященик, вставши 
посередині, спитав Ісуса: Не відпо
відаєш нічого, ш,о оці свідчать проти 
тебе? Та він мовчав і нічого не відпо
відав. Знову спитав його первосвяще
ник і каже йому: Чи ти є Христос, 
Син Благословенного? Ісус відповів: 
Я є; і побачите Сйна Чоловічого, що 
сидітиме праворуч Всемогутнього та 
йтйме на хмарах небесних. Тоді пер
восвященик роздер на собі одежу і 
каже: Навіщо нам іще свідків? Ви 
чули богохульство! Як вам здається? 
І всі вонй присудйли, що він вйнен 
смерти. Деякі стали плювати на ньо
го, закривати йому лице і бйти його 
по щоках та казали йому: Проро
куй! Слуги також бйли його по що
ках. Колй Петро був внизу на подві
р’ї, приходить одна з служнйць пер-

ГЛАВА 14.

Ж- Ж Ж Ж -Ж:
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восвященика і, побачивши Петра, що 
грівся, подивилась на нього і каже:
І ти був з Ісусом Назарянйном. Та він 
відрікся, кажучи: Не знаю й не розу
мію, що ти кажеш. І він вййшов на 
переддвір’я. Тут заспівав півень. Служ- 
нйця, побачивши його знову, почала 
говорйти тим, що там стояли: Цей
із них. Та він відрікся знову. І трохи 
згодом ті, що там стояли, сказали до 
Петра: Ти справді з них, бо ти гали- 
леянин. Тоді він став клястися й божй- 
тися, кажучи: Не знаю цього чоло
віка, про якого говорите. І зараз же 
удруге заспівав півень. І згадав Петро 
слово, що Ісус був промовив до нього: 
Перше, ніж півень заспіває двічі, трй- 
чі мене відречешся. Та й заридав 
гірко.



ГЛАВА 15

ГЛАВА 15.

І 1 араз же вранці * первосвященики
^  ч З  вчинйли нараду із старшими та 

кнйжниками -  увесь синедріон. Зв’я
завши Ісуса, вонй новелй і вйдали йо
го Пилатові.

Кінець середі.

^ 2 Пилах спитав його; Ти -  цар юдей
ський? Він у відповідь каже йому: 
Ти кажеш. Первосвяш,еники обвину
вачували його багато. І знову спитав 
його Пилат, кажучи: Не відповідаєш 
нічого? Дивйсь, скільки тебе обвину- 

 ̂ 5 зачують. Та Ісус нічого більше не від
повідав, і Пилат дивувався. На свято 
Пасхи він відпускав їм одного в’язня, 
якого вонй просйли. А був одйн, Ш.О 

звався Варавва, ув’язнений з бунтівни
ками, які під час бунту вчинйли булй

Четвер м’ясопусного тижня: В той час
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« вбйвство. І народ, підійшовши, почав 
^ просйти про те, що він робйв їм за 

звйчаєм. Пилат відповів їм, кажучи: 
Хочете, щоб я вам відпустйв царя 
юдейського? Знав бо, що первосвяще
ники вйдали його зі заздрощів. Перво
священики ж підбурили народ, щоб 
він відпустйв їм радше Варавву. Пилат 
знову заговорйв і сказав до них: Що 
мені робйти з тим, якого ви звете ца
рем юдейським? Ті знову закричали: 
Розпий його! Пилат сказав до них: 
Яке зло вчинйв він? Та вонй ще гірше 
кричали: Розпнй його! Тоді Пилат, 
бажаючи догодйти юрбі, відпустйв їм 
Варавву, Ісуса ж велів бичувати і вйдав 
на розп’яття.

Кінець четвергові.

67

а 
а 
а

(П) Зач. Воякй повелй його * в середину дво
р у ,  т о б т о  у  П р е т о р і ю ,  і склйкали всю

Євангеліє 6-те святих страстей, не переступаючи: 
В ТОЙ час воякй повелй Ісуса *

Це ж і на 3-му Часі, не переступаючи, і ризі 
Господній на Літургії.
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О,

17

18 

19

20

21

22

23

24

чоту. Вонй вдяглй його в багрянйцю 
і, СПЛІВШ И вінець із тернйни, поклали 
на нього, і почалй його вітати: Ра
дуйся, царю юдейський! І бйли його 
тростйною по голові, плювали на ньо
го і, падаючи на коліна, кланялись йо
му. Колй над ним наглумйлися, знялй 
з нього багрянйцю і одягнули його в 
його одежу. Опісля ж повелй його на 
розп’яття. І заставили одного з прохо
жих, Сймона Киринея, батька Оле
ксандра та Руфа, що вертався з поля, 
нестй його хрест.

І привелй його * на місце Гол готу, 
іцо значить Череп-мїсце,

Переступи п’ятниці.

І далй йому пйти вина, змішаного з 
мїррою, але він не прийняв. Тоді роз- 
н’ялй його і ноділйлись його одежею, 
кйнувши на неї жереб, хто що візьме.

Читай п’ятниці:

П’ятниця м’ясопусного тижня: В той час воякй, взявши
Ісуса, повелй його *
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Була ж третя годйна, коли розп’яли 25

І ті, що булй з ним розп’яті, знева
жали його.

Читай п’ятниці:

його.
Переступи знову п’ятниці.

0] ю.
Був також напис, за що його було іь 

засуджено, на якому стояло: Цар
ю д е й с ь к и й .  І  рО ЗП ’яЛЙ з  н и м  д в о х  рОЗ- 27

бїйників, одного праворуч, другого 
ліворуч нього. Тоді збулось Писання, 28 

що каже: До беззаконних зараховано 
його. Прохожі хулйли його і, киваючи 29 

головами, промовляли: Овва! Ти, що » 
руйнуєш храм і в три дні знов його бу
дуєш, спасй себе, зійдй з хреста! Так зо-зі 

само й первосвященики разом з кнйж- 
никами, глузуючи, говорйли між со- 
бою: Інших спасав, себе ж спастй не 
може! Христос, цар Ізраїля, хай зійде 32 

^ тепер із хреста, щоб ми побачили і 
^ увірували.

Кінець 6-му страсному Євангелію і ризі Господній. (О
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

А як настала шоста годйна, темрява 
наступйла по всій землі аж до дев’я
тої годйни. О дев’ятій же годйні Ісус 
скрйкнув сйльним голосом: Елої, Елої, 
лама савахтані? (що означає у перекла
ді: Боже мій, Боже мій! Чому покй- 
нув ти мене?). Деякі з тих, що там 
стояли, почувши те, казали: Он, 
Іллю клйче! Побіг одйн і, намочйвши 
губку оцтом та настромйвши на тро- 
стйну, дав йому пйти, кажучи: Че
кайте, побачимо, чи прййде Ілля йо
го зняти! Ісус же, скрйкнувши сйльним 
голосом, віддав духа. Тоді завіса в 
храмі роздерлася надвоє, зверху аж 
донйзу. Сотник, що стояв проти нього, 
бачачи, що так віддав духа, сказав: 
Чоловік цей справді був Син Божий. 
Булй там і жінкй, що дивйлися здале
ка. Між нйми була Марія Магдалйна, 
Марія, мати Якова Молодшого та И6- 
сифа, і Саломія, що слідом за ним хо-
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дйли І Йому услуговували, як був він 
у Галилеї, та й багато інших, що з ним 
булй прийшлй в Єрусалйм.

Кінець п’ятниці м’ясопусній, і 3-му Часові.О
о
о
о
а
а

і

Зач.
69

О,

Колй настав уже вечір, тому що то 
була п’ятниця, тобто перед суботою, 

Ибсиф з Ариматеї, поважний рад
ник, що й сам очікував Царства Бо
жого, прибув і, смілйво ввійшовши до 
Пилата, попросйв тіло Ісуса. Пилат 
здивувався, що вже вмер; і, приклйкав- 
ши сотника, спитав його, чи вже по
мер. Довідавшись від сотника, що так, 
він вйдав Йосифові тіло; тоді Йбсиф, 
купйвши полотно, зняв його, обгор
нув полотном і поклав у гробі, що 
був вйсічений у скелі. Потім прикотйв 
камінь до входу гробу; Марія ж Маг- 
далйна й Марія, мати Йосифа, дивй- 
лись, де його поклали.

Кінець 10-му страсному Євангелію.

Євангеліє 10-те святих страстей: В той час * 
Це ж і в неділю 3-тю після Пасхи, мироносицям.
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ГЛАВА 16.

Я кже минула * субота, Марія Маг- 
далйна, Марія, мати Якова, та 

Саломїя купйли пахощів, щоб пітй 
та намастйти Ісуса. Рано-вранці, пер
шого дня тйжня, прийшлй вонй до 
гробу, як сходило сонце, і говорйли 
між собою: Хто нам відкотить ка
мінь від входу до гробу? Але, глянув
ши, побачили, що камінь був відва
лений, був бо дуже велйкий. Увійшов
ши до гробу, побачили юнака, що 
сидів праворуч, одйгнений у білу оде
жу, і злякались. Він до них промовив: 
Не бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Наза- 
рянйна, розп’ятого. Він воскрес, йо
го нема тут. Ось місце, де його булй 
поклали. Та ви йдіть, скажіть його уч
ням та Петрові, що він вйпередить вас

Євангеліє 2-ге воскресне: В той час, як минула
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У Галилеї: там його побачите, як він 
сказав вам. І вонй, вййшовши, побіг
ли геть від гробу, бо страх і трепет 
огорнув їх, і нікому нічого не казали, 
бо боялися.

Кінець 2-му воскресному, і мироносицям.

о
о

.0 ,

зач. Колй Ісус воскрес * уранці першого 
дня тйжня, найперше з’явйвся Марії 
Магдалйні, з якої вйгнав був сім бісїв. 
Вона пішла і повідомила тих, що булй 
з ним і що сумували і плакали. Вонй, 
почувши, що він живйй та що вона йо
го бачила, не йнялй віри. Після цьо
го з’явйвся в іншім вйгляді двом з них, 
що булй в дорозі і йшли на село. І ці, 
вернувшися, сповістйли ІНШИХ, але і 
їм не йнялй віри. Нарешті, з’явйвся 
він також і одинадцятьом, колй вонй 
булй за столом, і докоряв їм за їх не

Євангеліє 3-тє воскресне: В той час, колй воскрес Ісус 
Це і на Утрені Вознесення Христового.
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вірство та заскорузлість серця, що не 
повірили тим, які бачили його воскрес-

15 лого з мертвих. І сказав їм: Ідіть по 
всьому світу і проповідуйте Євангеліє

16 всякому сотворінню. Хто увірує і охри- 
стйться, той буде спасенний; а хто

17 не увірує, той буде осуджений. І ось 
знаки, що будуть супроводити тих, 
які увірують: ім’ям моїм виганяти
муть бісів, говорйтимуть новйми м6-

18 вами; братимуть гадюк руками і, хоч 
би вйпили що смертельне, не пошко
дить їм; на хворих кластимуть руки,

19 і їм стане добре. Господь же Ісус, 
промовивши до них так, вознісся на

20 небо і возсів праворуч Бога. А вонй 
пішлй і проповідували всюди, і Гос
подь помагав їм та стверджував сло
во чудесами, які його супроводили. 
Амінь.

Кінець 3-му воскресному Євангелію і Вознесенню. 
Кінець святого Євангелія від Марка. Має в собі 16 глав

і 71 церковне зачало.
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5-25; 57-80; Благовіщення 26-38; Марія у Єлисавети 39-56.
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ВІД ЛУКИ СВЯТЕ 
БЛАГОВІСТУВАННЯ

Т
ГЛАВА 1.

ому що багато-хто брався скла
сти оповідання про речі, які ста

лися між нами, як нам передалй ті, що 
булй від початку наочними свідками і 
сл^ами слова, рішйв і я, розвідавпшсь 
про все докладно від початку, написати 
тобі за порядком, високодостойний 
Теофіле, щоб ти мав точне знання 
науки, яку ти прийняв.

Зач.
1

О Різдво святого пророка предтечі і Христителя Івана, 
на Літургії: Тому що *



о
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О , 2

__ ✓
зач. Був за часів * Ірода, царя юдейсько

го, одйн священик, на ім’я Захарія, з 
черги Авїї, та його жінка з дочок Аа- 
рона, на ім’я Єлисавета. Булй вонй 

^ обоє праведні перед Богом і викону
вали всі заповіді та накази Господні 
бездоганно. Але вонй булй бездітні, бо 
Єлисавета була неплідна, і обоє булй 
похйлі віком. Ось одного разу, колй 
Захарія за порядком своєї черги слу- 

I  жйв перед Богом, згідно з звйчаєм 
^ священичої служби, вйпав на нього 

жереб увійтй у храм Господній і кадйти. 
А вся сйла народу під час кадіння мо- 
лйлася надворі. Тоді з’явйвся йому 
ангел Господній, стоячи праворуч ка- 
дйльного жертовника. Захарія, поба
чивши його, стривожився, і страх на- 
пав на нього. Ангел сказав до нього: 
Не бійся, Захаріє, бо твоя молйтва

23 вересня, на зачаття Івана Христителя: 
^  В той час був за часів *



о
вйслухана; жінка твоя Єлисавета по
родить тобі сйна, і ти дасй йому ім’я 

14 Іван. Він буде тобі на радість і веселість, 
і багато радітимуть з його народжен

ії ня, бо він буде велйкий в очах Господ
ніх; не пйтиме він вина, ні напою

16 п’янкого, і наповниться Духом Святйм 
вже з лона матері своєї, і багато синів 
Ізраїля наверне до Господа, їхнього

IV Бога. Сам він ітйме перед ним з духом 
та сйлою Іллі, щоб навернути серця 
батьків до дітей і неслухняних -  до му- 
дрости праведних, щоб приготувати

18 Господеві народ достойний. Захарія 
сказав до ангела: По чому знатиму 
це? Я бо старйй і жінка моя на схйлі

19 віку свого. Ангел озвавсь до нього:
Я Гавриїл, що стою перед Богом; ме
не послано говорйти з тобою та при-

20 нестй тобі цю благовість. Ось замовк- 
» непі і не зможеш говорйти аж до

• ГЛАВА 1. 263

і

дня, коли це здійсниться, за те, що ти
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Зач.
З

не повірив словам моїм, які збудуться 
свого часу. Люди чекали Захарії і ди
вувались, що він так забарився у х р ^ .  
Колй він вййшов, не міг до них гово- 
рйти, і вонй зрозуміли, що він бачив 
видіння у храмі. Він же давав їм знакй, 
і зоставсь німйй. І як скінчйлися дні 
його сл>жби, він вернувся до свого дому.

Після тих днів зачала Єлисавета, йо
го жінка, * і таїлася п’ять місяців, ка
жучи: Так учинйв мені Господь у ці 
дні, колй зглянувся, щоб зняти мою 
ганьбу між людьмй.

Кінець зачаттю Івана.
Переступи різдву Івана.

О
о
о
а

Шостого місяця ангел Гавриїл був 
посланий Богом у місто в Галилеї, 
якому ім’я Назарет, до діви, зарученої 
чоловікові, на ім’я Ибсиф, з Давйдо-

Благовіщення Пресвятої Богородиці, на Літургії: 
В ті дні зачала Єлисавета, жінка Захарії,
Це й на різдво Івана Предтечі, на Утрені.
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

вого дому; ім’я ж діви було Марія. 
Ввійшовши до неї, ангел сказав їй: 
Радуйся, благодатна. Господь з тобою! 
Благословенна ти між жінками. Вона ж 
стривожилась цим словом і почала 
роздумувати в собі, що могло значити 
те привітання. Ангел сказав їй: Не 
бійся, Маріє! Ти бо знайшла ласку в 
Бога. Ось ти зачнеш у лоні, і породиш 
сйна, і дасй йому ім’я Ісус. Він буде ве- 
лйкий і Сйном Всевишнього назветься. 
Господь Бог дасть йому престол Давй- 
да, його батька, і він царюватиме над 
домом Йкова повіки, і царюванню йо
го не буде кінця. Марія сказала до 
ангела: Як воно станеться, колй я 
мужа не знаю? Ангел у відповідь ска
зав їй: Дух Святйй зійде на тебе і 
сйла Всевйшнього осінить тебе, тому 
і святе, 1ЦО народиться, назветься Син 
Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, 
вона також у своїй старості зачала 
сйна, і оце шостий місяць тій, що її
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звуть неплідною; нічого бо немає не- 
можлйвого в Бога. Тоді Марія сказа
ла: Ось я Господня слугйня: нехай 
зо мною станеться по твоєму слову. 
І відійшов від неї ангел.

Кінець Благовіщенню на Літургії.

зач Тйми днями Марія зібралася і * пу- 
стйлася швйдко в дорогу в гірську 
околицю, в місто Юди. Увійшла вона 

^ в дім Захарії і привітала Єлисавету. 
Як почула Єлисавета привіт Марії, 
здригнулося дитя в Гі лоні, і Єлисавета 
сповнилася Святйм Д}0(ом, і сюїйкнула 
сйльним голосом, і сказала: Бла
гословенна ти між жінками і благосло- 
вен плід лона твого! Звідкіля мені це, що 
прийшла до мене мати Господа мого? 
Ось бо, як голос твого привітання за
лунав у моїх в>Ьсах, дитя з радости здри
гнулось у моїм лоні. Щаслйва та, що

Благовіщення, на Утрені: В ті дні, вставши, Марія 
Це й на інші свята Пресвятої Богородиці.



повірила, бо здійснйться сказане їй від
46 Господа. І мовила Марія: Величає душа
47 моя Господа, і дух мій радіє в Ббзі,
48 Спасі моїм, бо він зглянувся на поко

ру рабй своєї; ось бо віднйні ублажа-
49 тимуть мене всі роди. Велйке бо вчи- 

нйв мені Всемогутній, і святе його ім’я.
Переступи Богородиці.

50 Милосердя його з роду в рід на тих,
51 що його бояться. Він вйявив потугу 

рамена свого, розвіяв гордих у заду-
52 мах сердець їх. Могутніх він скйнув з 

престолів, підняв смиренних угору.
53 Наситйв голодних благами, багатих
54 відіслав з порожніми руками. Він при

йняв Ізраїля, слугу свого, згадавши
55 своє милосердя, як обіцяв був батькам 

нашим -  Авраамові і його потомству 
повіки.

ГЛАВА 1.

Читай Богородиці:
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Марія пробула в Єлисавети місяців 
зо три; потім вернулася до дому свого.

Кінець Богородиці.
Читай різдву Івана:

Тим часом настав Єлисаветі час ро-
• •

дйти, і вона породґіла сйна. ї ї  сусіди 
^ та родїіна почули, що Господь вйявив 

їй своє велйке милосердя, і радува- 
й лися з нею. Восьмого дня прийшлй 
^ обрізати хлоп’я, і хотіли назвати йо

го ім’ям його батька -  Захарія; але 
його мати заговорйла, кажучи: Ні, 
він буде зватися Іван. Кажуть до неї:
У твоїй родйні нема нікого, хто звався 

її б тим ім’ям. І спитали його батька 
знаками, як би хотів, щоб той назвав
ся. Попросйвши таблйчку, він напи
сав: Іван -  його ім’я. Всі дивувались 
тому. Тієї ж хвилйни відкрйлись його 
уста і язйк розв’язався, і він почав го- 
ворйти та благословйти Бога. І страх 
напав на всіх їхніх сусідів; по всіх гір-

0
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ськйх околицях Юдеї про все це го- 
ворйли. Усї, що чули, береглй те 
в своїм серці і між собою казали: Що 
з того хлоп’яти буде? І, справді, рука

67 Господня була з ним. Захарія, його 
батько, сповнився Святйм Духом і по-

68 чав пророкувати: Благословен Го
сподь, Бог Ізраїля, що навідався і звіль- 
нйв народ свій.

Переступи різдву Івана.

ГЛАВА 1. 269

й] 69 Що підняв нам спасенну потугу в д6-
70 мі Давйда, слугй свого; як то він спові- 

стйв був устами святйх своїх від віку
71 пророків, що нас спасе від ворогів на

ших та з рук усіх тих, що нас ненави-
72 дять, що вчйнить милосердя з нашими 

батьками і що згадає святйй союз свій:
І 73 клятву, якою був поклявся Авраамо-

74 ві, нашому батькові, що дасть нам, 
» звільненим з рук ворогів, служйти йо-

75 му безстрашно у святості та справедлй- 
вості, перед ним увесь вік наш.

! і |  Читай різдву Івана:
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А ти, дитйно, пророком Вйшнього 
назвешся, бо перед Господом будеш 
ходйти, щоб приготувати йому дорогу.

Переступи різдву Івана.

Дати його народові знання спасіння 
через відпущення гріхів їх, завдякй 
сердечній мйлості нашого Бога, з 
якою зглянулось на нас Світло з висо- 
тй, щоб освітйти тих, що сидять у тем
ряві та в тіні смертній, щоб спряму
вати наші ноги на дорогу мйру.

Читай різдву Івана:

Дитя ж росло і скріплялося на дусі 
та пробувало в пустйні аж до дня свого 
об’явлення Ізраїлеві.

Кінець різдву Івана, на Утрені й на Літургії.
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ГЛАВА 2.

ГЛАВА 2.

ими днями виишов наказ від ке- 
X  саря Авґуста переписати всю 

вселенну. Це був перший перепис, 
колй Сйрією правив Кирїній. І всі 
йшли записатися -  кожний у своє мі
сто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, 
з міста Назарету, в Юдею, в місто Да- 
вйда, що зветься Вифлеєм, бо він по
ходив з дому й роду Давйда, щоб запи
сатися з Марією, зарученою своєю, 
що була вагітна. Колй вонй булй там, 
настав їй час родйти, і вона породйла 
свого сйна первородного, сповйла йо
го та поклала в ясла, бо не було їм 
місця в заїзді. Булй ж у тій стороні 
пастухй, що перебували в чйстім полі 
та вночі стояли на сторожі коло своїх 
отар. Аж ось ангел Господній з’явйвся

В навечір’я Різдва Христового, і на 3-му Часі: У ті дні *



272 ВІД ЛУКИ

о

о

їм, слава Господня їх осіяла, і велй- 
кий страх огорнув їх. Ангел сказав їм: 
Не бійтеся, бо я звіщаю вам велйку 
радість, що буде радістю всього наро
ду: Сьогодні вам народйвся у місті Да- 
вйдовім Спасйтель -  Христбс Господь. 
І ось вам знак: ви знайдете дитя спо- 
вйте, що лежатиме в яслах. І вмить 
пристала до ангела велйка сйла небес
ного війська, що хвалйла Бога, кажу
чи: Слава на висотах Богу, і на землі 
мир, людям благовоління. І колй ан
гели знялйсь від них на небо, пастухй 
одйн до одного заговорйли: Ходім 
лишень до Вифлеєму та подивімся на 
те, що Господь об’явйв нам. Пішлй 
вонй поспішно і знайшлй Марію, И6- 
сифа і дитятко, що лежало в яслах. 
Побачивши його, вонй розповіли, що 
їм було сказано про це хлоп’ятко; і 
всі, хто чув їх, дивувались тому, що 
пастухй їм оповідали. Марія ж пйльно



№
ГЛАВА 2. 273 №

зберігала все це, роздумуючи в своїм 
серці.

20 А * пастухй вернулися, прославля
ючи і хвалячи Бога за все, що чули й 
бачили, так як їм було сказано.

Кінець навечір’ю Різдва Христового і 3-му Часові.

21 Як сповнилось вісім днів, колй мали 
обрізати хлоп’ятко, назвали його ім’ям 
Ісус -  що дав був ангел, перше ніж воно 
зачалося в лоні.

Переступи Обрізанню.

22 І як сповнились дні очйщення їхньо
го, вонй, за законом Мойсея, привелй 
його ** в Єрусалйм поставити перед Г6-

23 сподом, як напйсано в Господньому за
коні: Кожний хлопець первородний буде

24 посвячений Господеві. І принеслй жерт
ву, як напйсано в Господньому законі: 
пару горлиць або двоє голубенят.

Зач.
6

Зач.
7

Обрізання Господнє, на Літургії: В той час 
Стрітення Господнє, на Літургії:

В той час принеслй батькй дитя Ісуса **

О
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А * був у Єрусалймі чоловік на ім’я 
Симеон; ЧОЛОВІК той, праведний та 
побожний, очікував утіхи Ізраїля, і 
Дух Святйй був на ньому. Йому було 
відкрйто Святйм Духом, що не бачи
тиме смерти, перш ніж побачить Хри- 
ста Господа. Він прийшов Духом у 
храм, і як батькй вносили дитя Ісуса, 
ш,об над ним учинйти за законним 
звйчаєм, він узяв його на руки, благосло- 
вйв Бога і мбвїїв: Нйні можеш відпу- 
стйти раба твого, Владйко, за твоїм сло
вом у мйрі, бо бачили очі мої спасін
ня твоє, що ти приготував перед усіма 
народами; світло на просвіту поганам, 
і славу людей твоїх -  Ізраїля.

Кінець Стрітенню на Утрені.

Батько його і мати дивувалися то
му, що говорйлося про нього. Симеон 
благословйв їх і сказав до його матері

Стрітення Господнє, на Утрені, і в день пам’яті 
Симеона богоприїмця: В той час *
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0.

Марії: Ось цей поставлений для па
діння і підняття багатьох в Ізраїлі; він

35 буде знаком протиріччя, -  та й тобі са
мій меч прошйє душу, -  щоб відкрйлись

36 думкй багатьох сердець. Була там та
кож і Анна, пророчиця, дочка Фануїла 
з покоління Асера; вона ж була вельми 
похйла віком, прожйвши сім років з

37 чоловіком від дівування свого і, зостав- 
шися вдовою аж до вісімдесят четвер
того року, не відходила від храму, 
служачи Богові вночі і вдень постом

38 та молйтвою. І надійшла вона тієї са
мої годйни і почала прославляти Бога 
та говорйти про нього всім, що чека
ли вйзволення Єрусалйму.

Кінець святому.

39 Як вонй зробйли все за законом Го- 
споднім, вернулися в Галилею, до На- 
зарету, свого міста.

Читай Обрізанню:

40 Хлоп’я ж росло й міцніло, повне 
мудрости, і благодать Божа була на 
ньому.

Кінець Стрітенню, на Літургії.

Ш
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О,

Батькй його ходйли щороку в Єру- 
салйм на свято Пасхи. І як йому було 
дванадцять років, вонй пішлй за звй- 
чаєм на свято. Колй минули ті дні і 
вонй верталися, хлопчйна Ісус зостав
ся в Єрусалймі; батькй ж його про те 
не знали. Гадаючи, що він у гурті, 
вонй пройшлй день дороги і тоді поча- 
лй його шукати між родичами та зна
йомими, та, не найшовши, вернулися 
в Єрусалйм, щоб там його шукати. 
Через три дні знайшлй його у храмі, 
як він СИДІВ серед учителів та слухав 
і питав їх. Усі ті, що його слухали, 
дивувалися його розумові й відпові
дям. Побачивши його, вонй булй зди
вовані, і його мати сказала йому: 
Дитйно, чому ти так зробйв нам? Ось 
батько твій і я, боліючи, тебе шукали. 
Він відповів їм: Чого ви мене шукали? 
Хіба не знали, що я маю бути при 
справах Отця мого? Але вонй не зро
зуміли слова, що він сказав їм. І він

ВІД ЛУКИ
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о

пішов з нйми, і вернувсь у Назарет, і 
був їм слухняний. А мати його збері
гала всі ці слова у серці своїм. Ісус же 
зростав мудрістю, літами і ласкою в 
Бога та в людей.

Кінець Обрізанню.

ГЛАВА 3.

Ю) . 'Ж—г  ’ятнадцятого * року правлінняп кесаря Тиверія, колй Понтій Пи- 
лат був правйтелем Юдеї, Ірод четве- 
ровласником Галилеї, а Филйп, його 
брат, четверовласником краю Ітуреї 
та Трахонітїди, Лісаній же четверовла
сником Авілени, за первосвящеників

^ _
Анни та Каяфи, слово Боже було до 

І  з Івана, сйна Захарії, в пустйні. І він хо- 
дйв по всій околиці йорданській, про-

Навечір’я Богоявлення: П’ятнадцятого *
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^ повідуючи хрищення покаяння на про
щення гріхів, як напйсано в кнйзі про
роцтв пророка Ісаї: Голос вопіющого 
в пустйні: Готуйте путь Господню, рів
няйте стежкй його. Кожна долйна за
повниться, кожна гора й горб знйзить- 
ся, нерівне вйрівняється, дороги ви
боїсті стануть гладкі, і кожна людйна 
побачить спасіння Господнє. Іван го

та ворйв до людей, що приходили христй- 
гс тися до нього: Роде гадючий! Хто 
^ вам вказав утікати від гряд}^ого гніву? 

Чиніть плодй, достойні покаяння, і не 
заходьтеся говорйти собі: Маємо за 
батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог 
з цього каміння може підняти дітей 
Авраамові. Бо вже сокйра при коре
ні дерев: кожне бо дерево, що не при
носить доброго плоду, зрубають та 
вкйнуть у вогонь. Люди питали його:
Що нам робйти? Він відповів їм:
Хто має дві одежі, нехай дасть тому,
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12

13

14

15

16

17

18

ЩО не має. А хто має харч, нехай так 
само зробить. Прийшлй також мйтарі 
христйтись і казали йому; Учйтелю, 
що маємо робйти? Він сказав їм: 
Нічого не домагайтесь більше того, 
що вам призначено. Воякй теж його 
питали: А ми що маємо робйти? Він 
ВІДПОВІВ їм: Нікому крйвди не ч и н ї т б , 

фальшйво не доносьте і вдовольняйтесь 
вашою платнею. Тому що люди у своїм 
серці вижидали і кожен міркував про 
Івана, чи не він часом Месія, Іван звер
нувся до всіх і сказав: Я вас хрищу 
водою, але йде сильніший від мене, 
якому я негідний розв’язати ремінь 
взуття його. Той буде вас христйти 
Духом Святйм і вогнем. Лопата в руці 
в нього, щоб вйчистити тік свій і зі
брати пшенйцю в свою клуню, а поло
ву спалйти вогнем незагасним. Навча
ючи ще багато іншого, він звіщав на
родові Добру Новйну.

Кінець навечір’ю Богоявлення.
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Зач.
10

,0

Зач.
11

_  ✓
Тим часом четверовласник Ірод, 

якому Іван докоряв * за Іродіяду, жін- 
ку його брата, і за все, що Ірод учинйв, 
додав до того всього ще й те, що зам
кнув Івана до в’язнйці. І сталось, як 
увесь народ христйвся, і Ісус, охристйв- 
шись, молйвся, відкрйлось небо, і 
Дух Святйй у тілеснім вйді, немов го
луб, зійшов на нього, і з неба залунав 
голос: Ти Син мій улюблений, тебе я 
вподобав.

Кінець понеділкові.

Ісус, колй ** почав проповідувати, 
мав якйх трйдцять років і, як гадали, 
був сйном Йосифа, сйна Елі, сйна Мат- 
тата, сйна Левї, сйна Мелхі, сйна Ян- 
ная, сйна Ибсифа, сйна Маттатії, сйна 
Амоса, сйна Наума, сйна Еслі, сйна 
Наггая, сйна Маата, сйна Маттатії,

Понеділок 18-го тижня:
В той час Ірод четверовласник, якому докоряв Іван *

Вівторок 18-го тижня: В той час, колй Ісус **
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

сйна Семеїна, сйна Иосеха, сйна И6- 
да, сйна Иоаннана, сйна Реси, сйна 
Зоровавела, сйна Салатіїла, сйна Не- 
рї, сйна Мелхї, сйна Аддї, сйна Коса- 
ма, сйна Елмадама, сйна Ера, сйна 
Ісуса, сйна Елієзера, сйна Иорїма, 
сйна Маттата, сйна Левї, сйна Симеб- 
на, сйна Юди, сйна Ибсифа, сйна Ио- 
нама, сйна Еліякйма, сйна Мелеа, сй
на Менни, сйна Маттата, сйна Натана, 
сйна Давйда, сйна Єссея, сйна Иовйда, 
сйна Вобза, сйна Сали, сйна Наассб- 
на, сйна Амінадава, сйна Адмїна, сйна 
Арнї, сйна Есрбма, сйна Фареса, сй- 
на Юди, сйна Якова, сйна Ісаака, сй
на Авраама, сйна Тари, сйна Нахбра, 
сйна Серуха, сйна Рагави, сйна Фале- 
ка, сйна Евера, сйна Сали, сйна Каї- 
нама, сйна Арфаксада, сйна Сйма, сй
на Нбя, сйна Ламеха, сйна Матусали, 
сйна Енбха, сйна Ярета, сйна Малеле- 
ела, сйна Каїнама, сйна Енбса, сйна 
Сйта, сйна Адама, сйна Бога.
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О

Зач.
12

ГЛАВА 4.

І сус же, повен Д ^а  Святого, * вер
нувся з-над Йордану, і Дух повів 
його в пустйню.

Кінець вівтіркові.

д е  с о р о к  ДНІВ ЙОГО с п о к у ш а в  д и я -  

вол; і протягом тих днів Ісус не їв ні
чого. КОЛЙ ж ВОНЙ КІНЧЙЛИСЬ, він ЗГО

ЛОДНІВ. Диявол йому каже: Якщо ти 
Син Божий, скажй цьому каменеві, 
щоб став хлібом. Ісус озвавсь до ньо
го: Напйсано, що не самйм лише 
хлібом жйтиме людйна. Тоді диявол 
вйвів його вйсоко, показав йому в од
ну мить усі царства світу і сказав до 
нього: Я дам тобі всю цю владу і 
славу їхню, бо вона мені була переда
на, і я даю Її, кому захочу. І колй ти 
поклонишся передо мною, вся твоя

Середа 18-го тижня: В той час Ісус, повний Духа Святого, *
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буде. Ісус у ВІДПОВІДЬ сказав до нього: 
Напйсано: Ти будеш поклонятись 
Гбсподеві, Богові твоєму, і йому єдй- 
ному служйти. Потім він повів його в 
Єрусалйм, поставив на крилі храму і 

^ сказав до нього: Колй ти Син Божий,
10 кйнься звідсіль додолу; напйсано бо: 

Він ангелам своїм велітиме про тебе,
11 щоб тебе зберігали; і вонй знімуть те

бе на руки, щоб ти не спіткнувсь но-
12 гою об камінь. Ісус озвавсь до нього: 

Сказано: Не спокушатимеш Господа,
13 Бога твого. І, скінчйвши всі споку

си, диявол відійшов від нього до якб-
14 гось часу. Ісус у сйлі Духа вернувся в 

Галилею, і чутка про нього рознеслась
» 15 по всій околишній країні. Він навчав 
щ по всіх їхніх синагогах, і всі його хва- 

лйли.

ш Кінець середі.
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Зач.
13

Прибув він * у Назарет, де був вйхо- 
ваний, увійшов своїм звйчаєм субот
нього дня в синагогу і встав, щоб чи- 
тати. Йому подалй кнйгу, і він, розгор
нувши її, знайшов місце, де було на- 
пйсано: Дух Господній на мені, бо він 
помазав мене. Послав мене благові- 
стйти вбогим, звіщати полоненим вй- 
зволення, сліпйм прозріння, вйпусти- 
ти пригноблених на волю, оповістйти 
рік Господнього помйлування. Згор
нувши кнйгу, він віддав її слузі і сів.
Очі всіх у синагозі булй пйльно звер
нені на нього. І він почав до них го- 

^ ворйти: Сьогодні збулось це писання 
у вухах ваших. Всі свідчили про нього
і дивувались словам ласки, які вихо
дили з уст його.

Кінець четвергові і Новому рокові.

Четвер 18-го тижня: В той час прийшов Ісус
Це й 1 вересня, на Новий рік.
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* І говорйли: Чи він не син Ибси- 
фа? Він сказав їм: Ви, певно, скаже
те мені цю прйновідку: Лікарю, вйлі- 
куй себе самого. Про що ми чули, гцо 
сталося в Капернаумі, зробй те й тут у 
твоїй батьківщйні. І він додав: Істин
но кажу вам: Ніякого пророка не при
ймають у його батьківщйні. Та я вам 
кажу по правді: Багато вдів було в Із
раїлі за днів ІЛЛІ, як зачинйлось було 
небо на три роки й шість місяців, і ве- 
лйкий голод лютував по всьому краю; 
однак, ні до однієї з них не був посла
ний Ілля, тільки в Сарепту, що в Си- 
дбн-краю, до вдовй жінки. Та і прока
жених теж в Ізраїлі було чимало за 
пророка Єлисея; однак, ніхто з них не 
очйстився, крім сирійця Наамана. По
чувши це, всі в синагозі сповнилися 
люттю і, вставши, вйгнали його геть

О
П’ятниця 18-го тижня: Того часу дивувалися 

люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових, 
Це й пророкові Іллі.
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за місто 1 вивели на край гори, на якій 
було збудоване їхнє місто, щоб скй- 
нути його додолу. Та він, пройшовши 
серед них, пішов далі.

Кінець п’ятниці і святому.

Зач.
15

Потім прийшов у Капернаум, у мі
сто галилейське, і навчав їх у суботу.
* І дивувалися його науці, бо його сло
во було повне влади. А був там у си
нагозі чоловік, що мав нечйстого ду
ха; він закричав сйльним голосом: 
Лишй, що нам і тобі, Ісусе Назарянй- 
не? Прийшов ти погубити нас? Я знаю, 
хто ти: ти -  святйй Божий. Ісус погро- 
зйв йому, кажучи: Мовчй і вййди з 
нього. І, кйнувши ним об землю перед 
усіма, демон вййшов з нього, нічого 
не зробйвши йому злого. Жах огор
нув усіх, і вонй одйн до одного казали:

Субота 18-го тижня: В той час прийшов Ісус у
Капернаум, місто галилейське, і навчав людей у суботу.
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Що це за мова, що він з владою й 
сйлою велйть нечйстим духам, і вонй 
виходять!

Кінець суботі.

І рознеслася про нього чутка скрізь 
по всій тій країні. Вййшовши з си
нагоги, він пішов у дім Сймона. * Те
ща Сймона була в тяжкій гарячці, і 
його попросйли за неї. Нахилйвшися 
над нею, він погрозйв гарячці, і гаряч
ка відійшла від неї; зараз же підвів
шись, теща почала їм услуговувати. А 
як заходило сонце, всі, хто мав якйх 
недужих на різні хвороби, приводили 
їх до нього, і він на кожного з них 
клав руки, і оздоровляв їх. А з бага
тьох з них виходили також і бісй, що 
кричали: Ти -  Син Божий! Та він, 
грозячй, не давав їм говорйти, бо вонй 
знали, що він -  Христбс. Як настав

Понеділок 19-го тижня: В той час прийшов Ісус до дому 
Сймона і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. *
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Зач.
17

день, ВІН виишов 1 ПІШОВ на самітне 
місце, і люди кйнулись його шукати, 
і, найшовши, хотіли затрймати його, 
не пустйти від себе. Він сказав їм: Я 
маю й ІНШИМ містам звіщати Добру 
Новйну про Царство Боже, бо на це я 
посланий. І проповідував по синагогах 
у Галилеї.

Кінець понеділкові.

ГЛАВА 5.

О дного разу, колй народ товпився 
коло нього, щоб почути слово 

Боже, і він стояв * біля Генезарет- 
ського озера, побачив два човнй, що 
стояли край озера; рибалки вййшли 
з них і полоскали сіті. Він увійшов в 
одйн з човнів, що належав Сймонові,

й  Неділя 18-та: Одного разу, колй стояв Ісус *



о

1 попросив його ВІДПЛИСТИ трохи ВІД 

щ землі, а сам, сівши, з човна почав на- 
род навчати. Колй він перестав гово- 
рйти, сказав до Сймона: Відчалй на 
глибінь і закйньте ваші сіті на ловйт- 
ву. Озвався Сймон і каже: Наставни
ку, всю ніч ми трудйлись, і нічого не 
піймали, але на твоє слово закйну сі
ті. Так вонй і зробйли, і піймали ве- 
лйку сйлу рйби, і їхні сіті почалй рва
тися. Тоді вонй кивнули до своїх това
ришів, що булй в другім човні, щоб ті 
прийшлй і помоглй їм. Прийшлй во- 

^ нй і наповнили обйдва човнй, аж поча
лй потопати. Побачивши це, Сймон 
Петро припав до стіп Ісуса і каже; 
Ідй від мене. Господи, бо я грішний 
чоловік. Жах бо велйкий огорнув йо
го й усіх, що булй з ним, від ловйтви 

10 риб, що їх піймали, як також і Якова 
та Івана, синів Заведея, які булй спіль
никами Сймона. Ісус промовив до
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Зач.
18

Сймона: Не бійся! Віднині будеш ло- 
вйти людей. І, вйтягши човна на берег, 
кйнули все, і пішлй слідом за ним.

Кінець неділі.

І от, як він * був в однім з міст, з’я- 
вйвся чоловік, увесь у проказі. Поба
чивши Ісуса, упав він ниць і став йо
го благати: Господи, якщо хочеш, 
можеш мене очйстити. Ісус простяг
нув руку, доторкнувсь до нього і каже: 
Хочу, очйсться! І вмить покйнула йо
го проказа. І наказав йому: Нікому 
не говорй, але йди та покажйсь свяще
никові і принесй дар за твоє очйщен- 
ня, як наказав Мойсей, їм на свідчення. 
Чутка про нього шйрилась дедалі 
більше, і сйла людей збігалася, щоб 
його почути і вйлікуватись від своїх 
недуг. Та він відходив у місця самітні і 
молйвся.

Кінець вівтіркові.

Вівторок 19-го тижня: Того часу, як Ісус
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17 І сталось одного дня, колй Ісус * на
вчав, булй при тому фарисеї та зако- 
новчйтелі, що прийшлй булй з усіх сіл 
Галилеї та Юдеї, і з Єрусалйму; і сйла 
Господня була на ньому, щоб оздоро- 

0! 18 вляти. Аж ось люди несуть на ліжку 
чоловіка, що був розслаблений; вонй 
шукали, як би його внестй і покласти 

19 перед ним. Не найшовши, кудою б йо- 
і  г6 внестй через натовп, вйлізли на по-
та крівлю 1 крізь череп яну стелю спу-
0 стйли його з ліжком на середину перед 
^  20 Ісуса. Бачачи їхню віру, Ісус мовив: 

Чоловіче, прощаються тобі гріхй твої!
21 Кнйжники та фарисеї почалй міркува

ти: Хто це, що говорить богохуль
ства? Хто може гріхй відпускати, крім

22 одного Бога? Ісус, знаючи думкй їх- 
ні, відповів їм: Чому так думаєте

а
0. Субота 19-го тижня: Одного разу, колй Ісус
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в серцях ваших? Що легше -  сказа
ти: Відпускаються тобі гріхй твої; чи 
сказати: Встань і ходй? Та ш,об ви 
знали, шіо Син Чоловічий має владу 
на землі гріхй відпускати, -  мовив 
розслабленому, -  кажу тобі: Встань, 
візьмй твоє ліжко і йди додому. І вмить 
він встав у них перед очйма, взяв те, 
на чому лежав, і пішов до свого дому, 
славлячи Бога. Всі, дивуючись, остов
піли і прославляли Бога, і, повні 
страху, казали: Сьогодні бачили ми 
дйвні речі.

Кінець суботі.

Після цього він вййшов, * побачив 
мйтника, Леві на ім’я, гцо сидів на 
мйтниці, і сказав до нього: Ходй за 
мною! Той, кйнувши все, встав і пі
шов за ним. Потім Леві справив для 
нього велйкий бенкет у своїй хаті;

О Субота 20-го тижня: В тому часі, колй проходив Ісус,
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32

33

34

35

36

була там велйка сйла мйтарів та інших 
з нйми за столом. Фарисеї та їхні 
кнйжники нарікали і, звертаючись до 
його учнів, говорйли: Чого ви з мй- 
тарями і грішниками їсте й п’єте? 
Ісус у ВІДПОВІДЬ сказав їм: Не здорові 
потребують лікаря, але хворі. Я при
йшов клйкати не праведників, але 
грішників до покаяння.

Кінець суботі.

Вонй йому казали: * Учні Івана 
постять часто і моляться, так само й 
учні фарисеїв, твої ж їдять та п’ють! 
Ісус до них промовив: Чи можете 
примусити весільних гостей постити, 
поки молодйй з нйми? Прййдуть дні, 
колй візьмуть від них молодого, тоді 
будуть постити в ті дні. Він їм сказав 
також цю прйтчу: Ніхто не відриває

Середа 19-го тижня:
в той час приступйли фарисеї до Ісуса, кажучи:
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куска ВІД нової одежі і не пришиває 
його до старої, а то й нову порве, і 
латка від нової не підійде до старої. 
Ніхто також не вливає молодого вина 
до старйх бурдюків, а то нове вино 
прорве бурдюкй, і вино розіллється, і 
бурдюкй пропадуть. Але молоде вино 
слід вливати до новйх бурдюків. І ні
хто, що п’є старе вино, нового не за
хоче, бо каже: Старе ліпше.

Кінець середі.

ГЛАВА 6.

дного разу в суботу, колй Ісус 
проходив * засіяними ланами, 

учні його зривали колоскй і, розтерши 
їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм 
сказали: Чому ви робите, чого не го-

О

Субота 21-го тижня:
Одного разу, колй Ісус у суботу проходив



ГЛАВА 6. 295

дйться робйти в суботу? Ісус відповів 
їм: Хіба ви не читали, що зробйв 
Давйд, як зголоднів, він сам і ті, що 
булй з ним? Як він увійшов у дім Бо
жий, взяв жертовні хлібй, їв їх і дав 
тим, що булй з ним, -  хлібй, якйх не 
дозволено їсти, хіба що самйм свяще-

5 никам? Далі сказав їм: Син Чоловічий
6 -  владйка і суботи. Раз якось, другої 

суботи, ввійшов він у синагогу і почав 
навчати. А був там чоловік з сухою 
правою рукою. Кнйжники та фарисеї 
стали за ним назирати, чи він оздоро
вить у суботу, щоб найтй яке оскар
ження на нього. Ісус же знав думкй 
їхні і сказав до чоловіка, що мав суху 
руку: Встань і вййди на середину! 
Підвівся той і став. Тоді Ісус до них 
промовив: Питаю вас: Чи годйться в 
суботу добро чинйти, чи зло робйти? 
Спастй життя, чи погубйти? І, глянувши 
кругом на всіх, сказав до нього: Про-
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стягнй руку! Той зробйв так, і його 
рука стала здорова, як і друга.

Кінець суботі.

Вонй ж наповнилися люттю і змов
лялися між собою, що їм зробйти з 
Ісусом.

Тйми днями він вййшов * на гору 
молйтись і провів усю ніч на молйтві 
до Бога. А як настав день, поклйкав 
своїх учнів і вйбрав з них дванадця
тьох, якйх назвав апостолами: Сймона, 
якого назвав Петром, Андрія, його 

✓
брата. Якова, Івана, Филйпа, Варто-

__ ^
ломея, Матея, Тому, Якова, сйна 
Алфея, Сймона, на прізвище Зилота,

^  А  ^

Юду, сйна Якова, та Юду Іскарібта, 
[д] що став зрадником.

Зійшовши з нйми, він став ** на 
рівнім місці; була там велйка сйла

296 ВІД ЛУКИ
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Четвер 19-го тижня: В той час 
вййшов Ісус *

П’ятниця 19-го тижня: В той час став Ісус ** 
Це ж і преподобним.



ЙОГО учнів і людей вельми багато з Юдеї 
та з Єрусалйму, і з побережжя Тйру та 

^ 18 Сидону. Вонй прийшлй слухати його і 
оздоровйтись від своїх недуг; і всі ті, 
що їх мучили нечйсті духи, теж оздо-

19 ровлялись. Увесь народ намагався 
його торкнутися, бо сйла виходила з 
нього і всіх оздоровляла.

Кінець четвергові.

ГЛАВА 6. 297

(О 
ЮІ Тоді він, звівши на своїх учнів очі, 

мовив: Блаженні вбогі, бо ваше Цар-
21 ство Боже. Блаженні голодні нйні, бо 

ви насититеся. Блаженні, що плачете 
^ 22 нйні, бо будете сміятись. Блаженні 

будете, колй вас ненавидітимуть люди, 
колй вас вйлучать, колй ганьбйтимуть 

® вас та колй вйкинуть як безчесне ваше
23 ім’я Сйна Чоловічого ради. Радійте 

того дня і веселіться, бо ваша наго- 
^ рода велйка на небі.

Кінець п’ятниці і преподобним.

Так само бо батькй їхні поводилися 
з пророками.
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* Горе вам, багатим, бо ви одер
жали втіху вашу. Горе вам, що сйті 
нйні, бо будете голодувати. Горе вам, 
що смієтеся нйні, бо будете ридати й 
сумувати. Горе вам, колй про вас усі 
люди будуть добре говорйти. Так само 
бо батькй їхні поводилися з ложними 
пророками. А вам, що слухаєте, кажу: 
Любіть ворогів ваших, добро чиніть 
тим, які вас ненавидять, благослов
ляйте тих, які вас проклинають, мо
літься за тих, що вас зневажають. Тому, 
хто б’є тебе в одну щоку, підстав і дру
гу; хто ж бере в тебе свйту, не боро- 
нй й одежі. Дай кожному, хто тебе про
сить; хто бере щось твоє, не допоми
найся.

Кінець понеділкові.

І як ** бажаєте, щоб вам чинйли лю
ди, чиніть їм і ви так само. Колй ви

Понеділок 20-го тижня:
Сказав Господь юдеям, які до нього прийшлй: 

Неділя 19-та: Сказав Господь: Як **



любите тих, що вас люблять, яка ваша 
заслуга? Таж бо і грішники люблять

33 тих, ш;о їх люблять. І колй чйните до
бро тим, ш,о вам чйнять, яка вам за-

34 слуга? І грішники те саме чйнять. І 
колй ви позичаєте тим, від кого маєте 
надію назад узяти, яка ваша заслуга? 
Адже і грішники грішникам позича-

35 ють, щоб відібрати від них рівне. Ви ж 
любіть ворогів ваших, добро чиніте 
їм, і позичайте, не чекаючи назад ні
чого, і велйка буде ваша нагорода, і 
будете синами Всевйшнього, бо він

36 добрий для невдячних і злих. Будьте 
милосердні, як і Отець ваш милосерд
ний.

Кінець неділі.

37 Не судіть, * і не будете суджені; не 
засуджуйте, і не будете засуджені; 
простіть, і вам простйться. Дайте,

ГЛАВА 6.

Вівторок 20-го тижня: Сказав Господь: Не судіть, *
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І вам дасться: міру добру, натоптану, 
потрясену, переповнену дадуть вам. 
Якою бо мірою ви міряєте, такою й 
вам відміряють. Він їм сказав також і 
прйтчу: Чи може сліпйй водйти слі
пого? Хіба вонй обйдва не впадуть у

А

яму? Учень не більший за вчйтеля, але, 
навчйвшися, кожний буде, як його вчй- 
тель. Чому дйвипіся на скалку в оці 
брата твого, колоди ж у власнім оці 
не чуєш? І як можеш сказати братові 
твоєму: Дай, брате, вййму скалку, ш,о в 
твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка 
у твоїм оці? Лицеміре, вййми перед- 
ше колоду з ока свого, і тоді побачиш, 
як вййняти скалку з ока брата твого. 
Немає доброго дерева, ш,о родйло б 
плід поганий, ані дерева поганого, 
що родйло б плід добрий. Кожне бо 
дерево по своєму плоді пізнається; 
не зривають бо смокви з тернйни, анї 
з ожйни не збирають винограду. До



ш
ї ї .

ГЛАВА 6.

І бра людйна з доброго скарбу серця 
свого виносить добре; лиха ж з лихо
го лихе виносить, бо з повнотй серця 
уста говорять.

Кінець вівтіркові.

0.
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49

Чому ви мене звете: Господи, Го
споди, а не робите, що я кажу? Кож
ний, хто приходить до мене, слухає 
мої слова і виконує їх -  скажу вам, на 
кого він схожий: він схожий на чо
ловіка, що, будуючи дім, вйкопав глй- 
боко і поклав підвалину на камінь. І 
як настала злйва, води натиснули на 
дім той, але не моглй його захитати, 
бо він збудований був добре. Той же, 
хто слухає і не чйнить, схожий на 
чоловіка, якйй збудував дім свій на 
землі, без підвалин. Води натиснули 
на нього, і він відразу завалйвся, і ру
їна того дому була велйка.

Г^РПРПЯ 7П-ГП Гг*г*ттптти'



Колй Ісус скінчйв усї свої слова до 
народу, що слзЬіав його, ввійшов * 

у Капернаум.
^  Кінець середі.

А був там в одного сотника слуга 
хворий, що мав умирати; він був доро- 
гйй для нього. Почувши про Ісуса, він 
послав до нього старших юдейських, 

л] благаючи його, щоб прийшов і вря- 
§ тував слугу його. Прийшлй ті до Ісуса 
И і почалй наполегливо його просйти, 
га кажучи: Він достойний, щоб ти йо- 
п му зробйв це: любить бо народ наш і 
М збудував нам синагогу. І пішов Ісус з 
^ нйми. Та як він уже був недалеко від 

дому, сотник вйслав друзів, щоб йому 
сказати: Господи, не трудйся, бо я

Субота 22-го тижня: Одного разу ввійшов Ісус *
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недостойний, щоб ти увійшов під мою 
покрівлю. Тому я не насмілився йти 
до тебе, але скажй лиш слово, і слуга 
мій вйдужає. Бо і я чоловік, що стою 
під владою, маю вояків під собою, і 
кажу одному: Ідй, і той іде; іншому: 
Ходй, і той приходить; і слузі моєму: 
Зробй це, і той робить. Почувши це, 
Ісус здивувався і, обернувшись, сказав 
до народу, що йшов за ним: Кажу 
вам, що й в Ізраїлі я не найшов такої 
віри. І колй посланці вернулися додому, 
знайшлй слугу здоровим.

Кінець суботі.

Потім * пішов Ісус у місто, що зветь
ся Наїн, і з ним ішлй його учні й 
сйла народу. Колй вонй наблйзились 
до міської брами, аж ось виносили мер
твого сйна, єдйного в матері своєї, що 
була вдовою. І було з нею чимало лю
дей з міста. Побачивши її. Господь

Неділя 20-та: В той час
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зглянувся над нею і сказав до неї: Не 
плач. І, приступйвши, доторкнувсь до 
мар, а ті, що неслй, зупинйлись. Тоді 
Ісус сказав: Юначе, кажу тобі, встань! 
І мертвий підвівся, і почав говорйти. 
Він віддав його матері. Страх огорнув 
усіх, і вонй прославляли Бога, кажучи: 
Велйкий пророк встав між нами,
і Бог навідався до народу свого.

Кінець неділі.

Чутка про Ісуса розійшлася * по 
всій Юдеї і по всій країні. Учні Івана 
сповістйли його про те все. Тоді Іван 
поклйкав двох із своїх учнів і послав 
їх до Господа сказати: Ти той, що 
має прийтй, чи іншого нам ждати? 
Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: 
Іван Христйтель послав нас до тебе 
спитати: Ти той, що має прийтй, чи 
іншого нам ждати? Саме того часу Ісус

Четвер 20-го тижня: В той час розійшлася чутка 
про Ісуса *

Це ж і на знайдення голови Івана Предтечі, на Утрені.
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оздоровйв багатьох від недуг, немочей 
та від злих духів і багатьом сліпйм дав 
зір. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть 
сповістіть Івана, що ви бачили й чули: 
сліпі прозрівають, криві ходять, про
кажені очйщуються, глухі чують, мер
тві воскресають, бідним звіщається 
Добра Новйна. І блаженний той, хто не 
спіткнеться через мене. А колй послан
ці Івана відійшлй, Ісус почав говорй- 
ти до народу про Івана: На що ви 
вййшли дивйтися в пустйню? На тро- 
стйну, що Її вітер колйпіе? На що вй
йшли ви глядіти? На чоловіка, одяг
неного в м’які одежі? Таж ті, що в 
пйпіних одежах і в розкошах, сидять у 
царських палатах. На що ви вййшли 
дивйтись? На пророка? Так, кажу вам,
і більше, ніж на пророка. Це той, про 
кого напйсано: Ось я посилаю послан
ця мого перед лицем твоїм, що при
готує путь твою перед тобою. Кажу
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вам: Між народженими з жінок нема 
нікого більшого понад Івана; але най
менший у Царстві Божім -  більший 
від нього. Ввесь народ, що його слу
хав, і мйтарі вйзнали справедлйвість 
Божу і христйлися хрищенням Івана. 
А фарисеї та законовчйтелі відкйнули 
Божий про них намір і не христйлись 
від нього.

Кінець четвергові й Іванові.

Зач.
32

*

О

До кого, отже, ■ мені порівняти 
людей цього роду? До кого вонй по
дібні? Вонй подібні до дітей, що сидйть 
на майдані і клйчуть одні до одних: 
Ми грали вам на сопілці, та ви не тан
цювали; ми вам співали жалобної, та 
ви не плакали. Прийшов бо Іван Хри- 
стйтель, що не їсть хліба і не п’є ви
на, і ви кажете: Він біса має! При
йшов Син Чоловічий, що їсть і п’є, і ви 
кажете: Ось чоловік, що любить їсти

П’ятниця 20-го тижня: Сказав Господь: До кого *
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та вино пити, приятель митарів та 
грішників. І всі діти мудрости вйправ- 
дали ії.

Кінець п’ятниці.

*Якййсь із фарисеїв просйв його, 
щоб їв з ним. І ввійшов Ісус до фари
сея в хату і сів за столом. Аж тут жін
ка, що була грішниця у місті, довідав
шись, що він був за столом у хаті фа
рисея, принесла алябастрову плящйнку 
пахощів, і, ставши, вся у сльозах, коло 
ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьмй 
його ноги, волоссям своєї головй обти
рати й цілувати ноги і мастйти їх па
хощами. Побачивши те, фарисей, що за
просив його, міркував собі, кажучи; 
Якбй це був пророк, він знав би, хто і 
яка це жінка, що доторкається його: це 
грішниця! Тоді Ісус заговорйв до нього: 
Сймоне, маю тобі щось сказати. Той 
відповів: Кажй, учйтелю. -  Двоє борж-

Понеділок 21-го тижня: В той час просйв Ісуса одйн
з фарисеїв, *

Це ж і преподобним жінкам.
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ників було в одного позикодавця; 
одйн був вйнен п’ятсот динаріїв, а дру
гий п’ятдесят. А що вонй не мали звід
ки віддати, він подарував обом. Котрйй, 
отже, з них більше буде його любйти? 
Озвався Сймон і каже: Гадаю, той, 
якому подарував більше. Ісус сказав 
до нього: Судйв ти добре. І, обер
нувшися до жінки, промовив до Сй- 
мона: Бачиш цю жінку? Прибув я у 
дім твій, і ти не дав мені водй на ноги; 
вона ж слізьмй обмйла мені ноги і 
вйтерла своїм волоссям. Поцілунку ти 
мені не дав; вона ж, відколй я ввійшов, 
не перестала цілувати мені ноги. Олй- 
вою не намастйв ти головй моєї; вона 
ж мйром пахучим намастйла мені ноги. 
Тому кажу тобі, прош;аються їй чи
сленні її гріхй, бо вона полюбйла ба
гато. Кому ж мало прощається, той 
мало любить. Потім сказав до жінки: 
Прощаються тобі гріхй твої. І почалй



О

50

Т І, що з ним СИДІЛИ за столом, гово- 
рйти між собою: Хто це такйй, що і 
фіхй відпускає? До жінки ж промовив: 
Віра твоя спасла тебе; ідй в мйрі.

Кінець понеділкові й жінкам.

ГЛАВА 8.

П о тому Ісус проходив * через 
міста та села, проповідуючи і 

звіщаючи Добру Новйну про Царство 
Боже. З ним булй дванадцять і деякі 
жінкй, що булй оздоровлені ним від 
злих духів і недуг: Марія, звана Маг- 
далйна, з якої вййпіло сім бісів, Іван-

А

на, жінка Хузи, Іродового урядовця, 
Сусанна та багато інших, що їм пома
гали зо своїх маєтків.

Кінець вівтіркові.

Вівторок 21-го тижня: Одного разу проходив Ісус
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Зач.
35

Колй зібралася сйла народу і ті, що 
з усіх міст прийшлй до нього, Ісус ска
зав їм у прйтчі:

* Вййшов сіяч сіяти своє зерно. І 
як він СІЯВ, одне впало край дороги і 
було потоптане, і птйці небесні його 
вйдзьобали. Друге впало на камінь і, 
ЗІЙШ ОВШ И, вйсохло, бо вбгкости не ма- 
ло. Інше впало між тернйну, і тернйна, 
вйгнавшися з ним укупі, його заглу- 
шйла. Нарешті, інше впало на добру 
землю і, зійшовши, вродйло сторй- 
цею. Кажучи це, Ісус голосно мовив: 
Хто має вуха слухати, хай слухає. 
Учні його спитали, що значить ця 
прйтча. Він сказав їм: Вам дано ро
зуміти тайни Царства Божого, іншим 
же у прйтчах, щоб вонй, дивлячйсь, 
не бачили і, слухаючи, не розуміли. 
Ось що означає ця прйтча. Зерно -  це 
слово Боже. Тії, що край дороги, це

О
ї ї

ї ї

ї ї

Неділя 21-ша: Сказав Господь прйтчу оцю: *
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ГЛАВА 8.

Т І, ЩО слухають, та потім приходить 
диявол і бере геть з їх серця слово, 
гцоб вонй не увірували і не спаслйся.

13 Ті ж, що на камені, це тії, що слуха
ють і з радістю приймають слово, 
але, не маючи коріння, вірують до

14 часу і під час спокуси відпадають. А 
те, що впало між тернйну, це ті, що, 
вйслухавши, ідуть, та клопоти, багат
ства й життєві розкоші їх заглуша-

15 ють, і вонй не дають плоду. Нарешті, 
те, що на добрій землі, це ті, що, чую
чи добрим і щйрим серцем слово, 
держать його і дають плід у терпінні.

Кінець неділі.

16 Ніхто * не засвічує світйла, щоб йо
го вкрйти посудиною або поставити 
під Л ІЖ К О , а, навпакй, його ставлять на 
свічнику, щоб ті, що входять, бачили

Субота 23-го тижня: Сказав Господь: Ніхто 
Це і святій Анні.
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37

СВІТЛО. Нічого бо нема схованого, що 
не стало б явним, нічого тайного, що 
не стало б знаним і не вййшло на яв. 
Вважайте, отже, як слухаєте: бо хто 
має, тому дасться; а хто не має, візь
муть і те, що йому здається, ніби має. 
Мати його і братй нрийшлй до нього, 
та через народ не моглй до нього до- 
ступйтись. Йому сказали: Мати твоя
і братй стоять надворі, хочуть побачи
тись з тобою. Він у відповідь сказав 
їм: Мати моя і братй мої -  це ті, що 
сл>Ьіають слово Боже і виконують його.

Кінець суботі і святій.

Одного дня Ісус увійшов * до човна 
зо своїми учнями і сказав їм: Пере- 
плйньмо на той бік озера. І відплилй. 
Як вонй плилй, він заснув. Тим часом 
зірвалась буря з вітром над озером; їх 
почало заливати, і вонй булй в небез-

Середа 21-го тижня: Одного разу увійшов Ісус
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24 пеці. Приступйвши до нього, вонй збу- 
дйли його і кажуть; Наставнику, на
ставнику, ми гйнемо! Він встав, но- 
грозйв вітрові й розбурханим хвйлям,

25 і вонй ущухли, і настала тйша. Тоді 
сказав їм: Де ваша віра? Вонй, на
лякані і здивовані, одйн до одного ка
зали: Хто це, що велйть вітрам і во
ді, і вонй слухають його?

Кінець середі.

26 Вонй пристали в Герасйн-краю, *
27 що проти Галилеї. Як Ісус вййшов на 

берег, попався йому назустріч одйн 
чоловік з міста, що мав бісів. Він з 
давнього часу не носйв одежі і мешкав

28 не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісу- 
са, він закричав, припав йому до ніг і 
сказав сйльним голосом: Що мені і 
тобі, Ісусе, сйну Бога Всевйшнього?

29 Благаю тебе, не муч мене! Він бо

ГЛАВА 8.

Неділя 23-тя: В той час прийшов Ісус 
0] у Герасйн-окблицю,

(01
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велів нечистому духові вййти з чоло
віка. Дух той часто хапав чоловіка, і 
його тоді в’язали кайданами та ланцю
гами і стереглй, та він трощив окови,
і демон гонйв його по пустйнях. Ісус 
спитав його: Як тобі на ім’я? -  Ле
гіон, відповів той, багато бо бісів 
увійшло в нього. І вонй благали його, 
щоб він не велів їм ітй в безодню. 
Було ж там велйке стадо свиней, що 
паслося на горі, і демони просйли йо
го, щоб він дозволив їм увійтй в них. 
Він дозволив їм. Вййшли демони з 
чоловіка, увійшлй в свиней, і кйнулося 
стадо з кручі в озеро і потонуло. По
бачивши, що сталося, пастухй кйну- 
лись урозтіч і розповіли про це в мі
сті та по селах. І вййшли люди поди- 
вйтися, що сталось. Прибулй вонй до 
Ісуса і найшлй, що чоловік, з якого 
вййшли бісй, сидів при ногах Ісуса,
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одягнений та при умі -  і злякались. 
Наочні свідки їм розповіли, як вйлі- 
кувався біснуватий. Тоді все населення 
герасйнської округи почало його про- 
сйти, щоб відійшов від них, бо велй- 
кий страх огорнув їх. І він увійшов до 
човна і вернувся. А чоловік, з якого 
вййшли бісй, просйв Ісуса, щоб бути 
з ним, але він відпустйв його, кажучи: 
Вернйся додому і розкажй все, що 
Бог зробйв тобі. Пішов той, сповіща
ючи по всьому місті, що Ісус зробйв 
йому.

Кінець неділі.

О

40

41

Сталось, як вернувся Ісус, народ 
прийняв його, бо всі його чекали. Аж 
ось прийшов чоловік, * Яір на ім’я, 
що був головою синагоги. Припавши 
до ніг Ісуса, він став просйти зайтй до

Неділя 24-та: В той час одйн чоловік
приступйв до Ісуса, *
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нього в хату, бо була в нього дочка 
одиначка, якйх дванадцять років, і 
вона вмирала. І як він ішов тудй, люди 
тиснулися до нього. Аж тут якась жін
ка, що була хвора дванадцять років 
на кровотечу і вйтратила на лікарів 
увесь свій прожйток, і ніхто з них не 
міг Її оздоровйти, підійшовши ззаду, до
торкнулась краю його одежі, і вмить 
стала здоровою -  спинйлась її крово
теча. Ісус спитав: Хто доторкнувся 
мене? А що всі відпекувались, Петро 
мовив: Наставнику, люди коло тебе 
товпляться й тйснуться! Ісус сказав: 
Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, 
як сйла вййшла з мене. Побачивши 
жінка, що не втаїться, тремтячй пі
дійшла і, упавши йому до ніг, призна
лася перед усіма людьмй, чому до 
нього доторкнулась і як негайно оду
жала. Сказав їй Ісус: Дочко, віра 
твоя спасла тебе, ідй в мйрі! Він гово- 
рйв іще, як ось приходить хтось від
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головй синагоги і каже: Твоя дочка 
померла, не турбуй більше учйтеля. 
Ісус, почувши це, озвавсь до нього: 
Не бійся, тільки віруй, і вона спасеть
ся. Прийшовши до хати, він не пустйв 
нікого з собою всередину, крім Петра, 
Івана та Йкова з батьком та матір’ю 
дитйни. Всі плакали за нею й голо- 
сйли. Він мовив: Не плачте, вона не 
вмерла, вона спить. Ті сміялися з ньо
го, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв 
її за руку і голосно промовив: Дів
чино, встань! І дух Гі вернувсь до 
неї, і вона вмить встала. Він велів 
дати їй їсти. Батькй ж Її булй здиво
вані вельми, та наказав Їм нікому не 
говорйти, що сталося.

Кінець неділі.
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ГЛАВА 9.

зач клйкавши дванадцятьох, Ісус *
дав їм сйлу і владу над усіма бі

сами, і оздоровляти нед}та; тоді послав 
їх проповідувати Царство Боже і ліку
вати недужих. Він до них промовив: 
Нічого не беріть у дорогу: ні палиці, 
ні торби, ні хліба, ні грошей, анї дві 
одежі не майте. В яку хату ви не уві- 
йшлй б, там пробувайте, поки не вй- 
йдете. А як хто вас не прййме, вихо- 
дячй з того міста, обтрусіть порох з 
ніг ваших на свідчення проти них. І 
вййшли вонй та, ходячи по селах, зві
щали Добру Новйну і оздоровляли 
всюди.

Кінець суботі.

Ірод четверовласник довідався про

Субота 24-го тижня; В той час Ісус, склйкавши
дванадцятьох учнів своїх, *
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все, що ДІЯЛОСЬ, і * збентежився, бо 
деякі казали, що то Іван воскрес із 
мертвих, інші ж -  що Ілля явйвся, а 
ще інші, -  що якййсь пророк із давніх 
встав з мертвих. І сказав Ірод; Іванові я 
відтяв голову. Хто ж це такйй, що я про 
нього оце чую? І намагався побачити

10 його. Апостоли ж, вернувшися, 
розповіли йому про те, що зробйли. 
Тоді він узяв їх і пішов осторонь у 
напрямі міста, що зветься Витсаіда.

11 Люди, довідавшись про те, пішлй 
слідом за ним. Він їх прийняв і говорйв 
їм про Царство Боже та оздоровляв 
тих, що потребували того.

Кінець четвергові.

12 А день почав хилйтись до вечора. 
І дванадцятеро підійшлй до нього і

кажуть: ** Відпустй людей: хай

Четвер 21-го тижня: В той час Ірод четверовласник 
почув про Ісуса і *

П’ятниця 21-го тижня: Одного разу приступйли до 
Ісуса дванадцять учнів його та й кажуть: **
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ідуть по хуторах та селах, що навко- 
ло, і знайдуть собі притулок та пожй- 
ву, бо тут ми в пустому МІСЦІ. А він 
їм каже: Дайте ви їм їсти. Вонй від
повіли: Є у нас тільки п’ять хлібів 
і дві рйби. Хіба що підемо та купимо 
пожйви для всього цього народу. Бу
ло бо їх якйх п’ять тйсяч чоловіків. 
Ісус сказав до своїх учнів: Розсадіть 
їх гуртами по якйх п’ятдесят чоловіка. 
Вонй так зробйли і всіх розсадйли. 
Тоді він узяв п’ять хлібів і дві рйби і, 
звівши очі вгору, благословйв їх, по
ламав і дав учням, щоб вонй клали 
перед народом. Усі їли до насйту і 
зібрали куснів, що зосталися, дванад
цять кошів.

Кінець п'ягіїпці.

Одного разу, колй він * молйвся на 
самоті, і булй з ним його учні, він

й Понеділок 22-го тижня: В той час, колй Ісус * »
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ГЛАВА 9.

спитав їх: За кого мене мають 
люди? Вонй у відповідь сказали: За 
Івана Христйтеля, інші -  за Іллю, ще 
ІНШІ -  за якогось із старовйнних про
років, що воскрес із мертвих. -  А 
ви, спитав їх, що кажете про мене? 
Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив: 
Ти -  Христос Божий. Він звелів їм 
гостро про це нікому не говорйти. 
Далі додав: Син Чоловічий має ба
гато страждати; старші, первосвяще
ники та кнйжники його відкйнуть 
і уб’їоть, та він на третій день во
скресне.

Кінець понеділкові.

Звертаючись до всіх, він промовив:
* Колй хто хоче йти за мною, нехай 
зречеться себе, візьме щодня на себе 
хрест свій і йде за мною. Бо хто хоче 
спастй свою душу, той Гі погубить; а 
хто погубить свою душу задля мене.

У Вівторок 22-го тижня: Сказав Господь:



той її врятує. Яка бо користь людйні, 
колй ввесь світ здобуде, себе ж саму 
погубить або занапастйть? Хто буде 
соромитися мене та мой' науки, того й 
Син Чоловічий буде соромитися, колй 
прййде у славі своїй, і Отця, і ангелів

А

святйх. Істинно кажу вам, що деякі із 
тут присутніх не зазнають смерти, аж 
поки не побачать Царства Божого.

Кінець вівтіркові.

Через якйх вісім днів по цих словах 
Ісус узяв з собою * Петра, Івана та

А

Якова і вййшов на гору молйтись. 
Колй він молйвся, вйгляд його облйччя 
став ІНШИЙ, а одежа -  біла та блиску
ча. І ось два мужі з ним розмовляли: 
булй то Мойсей та Ілля, що з’явйлись 
у славі і говорйли про його смерть, 
якою він мав умерти в Єрусалймі. Пе-

ВІД ЛУКИ

Переображення, на Утрені: В той час узяв Ісус
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тро й ті, що булй з ним, булй зморені 
сном. Та як пробудйлися, побачили 
його славу і двох мужів, що з ним сто
яли. А колй ці розставались з ним, 
Петро промовив до Ісуса: Настав
нику, добре нам тут б)пги! Зробимо три 
намети: одйн тобі, одйн Мойсееві і 
одйн Іллі. Не знав бо, що говорить. 
Колй він говорйв це, нас>^лася хмара 
і огорнула їх; учні налякались, як на
дійшла на них хмара. І голос залунав
із хмари: Це Син мій улюблений; 
його слухайте! І колй почувся цей г6- 
лос, Ісус зостався одйн. Учні мовчали, 
і нічого з того, що бачили, нікому в ті 
дні не оповідали.

Кінець Переображенню.

На другий день, колй вонй зійшлй 
з горй, сйла людей його зустріла. І ось 
якййсь чоловік з народу почав крича-

Субота 25-го тижня: В той час, як зійшов Ісус
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Зач.
47

О

ти: Учйтелю, благаю тебе, зглянься 
над моїм сйном, бо він єдйний у мене. 
Дух його хапає, і він кричйть раптом, 
трясе ним, і він пускає піну; той його, 
вймучивши, залишає цілком знесйле- 
ним. Просйв я твоїх учнів, щоб його 
вйгнали, та вонй не змоглй. Ісус відпо
вів: О, роде невірний та розпусний! 
Доки маю бути з вами та терпіти вас? 
Приведй сюдй твого сйна! Колй хло
пець наближався, демон кйнув ним 
об землю і сйльно потряс ним; але Ісус 
погрозйв нечйстому духові, оздоровйв 
юнака і віддав його батькові. Всі булй 
захоплені величчю Божою.

Кінець суботі.

І як усі дивувалися всьому, що Ісус 
чинйв, він сказав до своїх учнів:
* Затямте собі добре ці слова: Син 
Чоловічий має бути вйданий у руки

ВІД ЛУКИ

Середа 22-го тижня: Сказав Господь своїм учням:
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ЛЮДЯМ. Однак, вонй не розуміли цього 
слова; воно було від них скрйте, так що 
вонй його не моглй збагнути, і боя
лися його питати про це слово. І та
ке впало їм на думку: хто з них най
більший? Ісус, знаючи думкй їхніх 
сердець, узяв малу дитйну, поставив 
Її біля себе і сказав їм: Хто приймає 
цю малу дитйну в моє ім’я, той мене 
приймає; а хто мене приймає, той 
приймає того, хто мене послав: бо 
хто найменший поміж усіма вами, той
-  велйкий.

Озвався Іван і каже: * Наставнику, 
ми бачили одного, що твоїм ім’ям 
виганяв бісїв, і ми йому заборонйли, 
бо він не ходить з нами. А Ісус сказав 
до нього: Не бороніть, бо хто не 
проти вас, той з вами.

Кінець середі.

Четвер 22-го тижня: Одного разу приступйв до Ісуса 
одйн з його учнів і сказав йому: *
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Як наблйзився час, колй Ісус мав 
відійтй * з цього світу, він твердо 
постановйв пустйтися в дорогу до Єру- 
салйму. І вйслав посланців перед 
собою; пішлй вонй і увійшлй в якесь 
самарянське село, щоб йому приготу
вати місце. Та самаряни його не при- 
йнялй, бо він подорожував до Єруса-

_ V
лйму. Бачивши те, учні Яків та Іван 
сказали; Господи, хочеш -  ми скажемо, 
щоб вогонь зійшов з неба і знйщив їх 
(як і Ілля вчинйв). Ісус, обернувшись, 
став докоряти їм: Не знаєте, якого ви 
духа. Бо Син Чоловічий не прийшов 
губйти людські душі, а спастй. І вонй 
пішлй в інше село.

Кінець четвергові.

Переступи Обрусові до зачала 52.

А як вонй подорожували, ** сказав 
хтось до нього: Я піду за тобою.

Святому Обрусові: Одного разу сталось, колй 
наближалися дні відходу Ісуса *

Субота 26-го тижня: В той час, як Ісус був у дорозі, *
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кудй б ти не пішов. Ісус озвався до 
нього: Лисйці мають нори і птйці 
небесні гнізда, Син же Чоловічий 
не має де головй приклонйти. До дру
гого сказав: Ідй за мною. Та той від
повів: Господи, дозволь мені переділе 
пітй та поховати мого батька. -  Лишй 
мертвим ховати своїх мертвих, ска
зав Ісус до нього. Ти ж ідй, пропові
дуй Царство Боже. Ґнший сказав: 
Я піду за тобою. Господи, але перед
іле дозволь мені з моїми домалініми 
попрапі;атися. Ісус сказав до нього: 
Ніхто, поклавіли руку на плуг і ози
раючись, не здатний до Царства Бо
жого.
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ГЛАВА 10.

П ісля цього Господь призначйв сім
десят двох інших * і послав їх 

по двох перед собою в кожне місто й 
місце, кудй сам мав прибути. Він до них 
промовив: Жнива велйкі, а робітників 
мало. Просіть, отже, Господа жнив, 
щоб послав робітників на свої жнива. 
Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між 
вовків. Не беріть із собою ні калйтки, 
ні торби, ні взуття, і нікого в дорозі 
не вітайте. В якйй би дім ви не вві- 
йшлй, скажіть спершу: Мир домові 
цьому! І колй там буде син мйру, мир 
ваш спочйне на ньому; а колй ні, до 
вас повернеться. І зоставайтесь у тім 
домі, їжте й пййте, ш,о в них є: достоїн 
бо робітнйк своєї нагороди. Не пере-

П’ятниця 22-го тижня: В той час Господь призначйв 
сімдесят двох інших учнів своїх 

Це й апостолам.
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ходьте з хати до хати. І в яке місто ви 
не ввійшлй б, і вас прйймуть, їжте що 
поставлять перед вами; оздоровляйте в 
ньому хворих і кажіть їм: Наблйзи- 
лося до вас Царство Боже. Колй ж ви 
ввійдете в яке місто, і вас не прйймзггь, 
вййшовши на їхні вулиці, скажіть: Ми 
вам обтрушуємо й порох з вашого мі
ста, іцо пристав до наших ніг; та знай
те, що Царство Боже блйзько. Кажу 
вам: Того дня Содомі буде легше, ніж 
місту тому. Горе тобі, Хоразйне! Горе 
тобі, Витсаідо! Бо якбй в Тйрі та Си- 
доні сталися ті чуда, що зроблені у вас, 
вонй б давно покаялися, сйдячи у ве
ретищі й попелі! Та Тйрові й Сидонові 
легше буде під час суду, ніж вам. І ти, 
Капернауме, чи, може, піднімешся аж 
до неба? Аж до аду провалишся!

Кінець п’ятниці і апостолам.
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* Хто слухає вас, мене слухає; хто 
відрікається вас, мене відрікається; а 
хто відрікається мене, відрікається то
го, хто послав мене. Вернулись сімде
сят два з радістю, кажучи: Господи, і 
бісй коряться нам з-за твого імені. 
Він сказав їм: Я бачив сатану, що, 
наче блйскавка, падав з неба.

** Ось я даю вам владу наступати на 
зміїв, скорпіонів і на всю сйлу ворожу
-  і ніщо вам не пошкодить. Одначе, не 
радійте тому, що духи вам коряться, 
але радійте тому, що імена ваші за- 
пйсані на небі. В той час Ісус зрадів 
Духом Святйм і сказав: Прославляю 
тебе. Отче, Господи неба і землі, що 
ти втаїв це від мудрих та розумних і від- 
крйв немовлятам. Так, Отче, бо так 
тобі подобалося.

Кінець апостолам, ангелам і суботі.
Читай Обрусові:

Це загальне апостолам і ангелам: Сказав Господь 
своїм учням; *

^  Субота 27-го тижня: Сказав Господь своїм учням: **
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22 * Все дав мені Отець мій, і ніхто не 
знає, хто Син, крім Отця, і хто Отець, 
крім Сйна, та кому Син схоче відкрй-

23 ти. Потім, звернувшись до учнів, ок
ремо промовив: Щаслйві очі, які ба-

24 чать, що ви бачите. Кажу бо вам, що 
багато пророків і царів хотіли бачити, 
що ви бачите, і не бачили, і чути, що 
ви чуєте, і не чули.

Кінець понеділкові й Обрусові.

25 ось якййсь законовчйтель встав, 
** щоб його вйпробувати, і каже: 
Учйтелю, що мені робйти, щоб вічне

26 життя осягнути? Ісус мовив до нього: 
В законі що напйсано? Як читаєш?

27 Озвався той і каже: Любй Господа, 
Бога твого, всім серцем твоїм, усією 
душею твоєю, і всією сйлою твоєю, і 
всією дз^кою твоєю; а ближнього тво-

28 г6, як себе самого. Сказав йому: Ти

Понеділок 23-то тижня: Сказав Господь своїм учням: 
Неділя 25-та: Одного разу законник якййсь 

приступйв до Ісуса, **
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добре відповів. Робй це і будеш жй- 
ти. Та той, бажаючи себе самого вй- 
правдати, каже до Ісуса: А хто є мій 
блйжній? Ісус мовив, кажучи: Одйн 
чоловік сходив з Єрусалйму до Єрихо
ну і попав розбійникам у руки, що йо
го обдерли й побйли тяжко, і пішлй 
геть, зоставивши його напівмертвого. 
Випадково ішов якййсь священик тією 
дорогою; побачив він його, минув і пі
шов далі. Так само й левіт прийшов 
на те місце, глянув на нього і про
йшов мймо. Але одйн самарянйн, що 
був у дорозі, надійшов на нього і, поба- 
чивиш його, змилосердився. Приступйв 
він до нього, перев’язав йому рани, 
полйв їх олйвою і вином; потім поса- 
дйв його на свою скотйну, привів до 
заїзду і доглянув його. На другий день 
він вййняв два динарії, дав їх госпо
дареві і мовив: Доглядай його, і те, що 
вйтратиш на нього більше, я заплачу 
тобі, колй вернуся. Хто з оцйх трьох.



ГЛАВА 10.

на твою думку, був блйжнім тому, що 
37 попався розбійникам? Він відповів: 

Той, хто вчинйв над ним милосердя. 
Тоді Ісус сказав до нього: Ідй, і робй 
ти так само.

Кінець неділі.

і
„) 38 Колй вонй булй в дорозі, він уві

йшов * в одне село, і якась жінка, 
на ім’я Марта, прийняла його в свій 

ПІ 39 дім. Була у неї сестра, що звалася 
^  Марія; ця, сівши в ногах Господа,

40 слухала його слова. Марта ж клопо
талася усякою послугою. Підійшла 

^ вона і каже: Господи, чи тобі бай- 
(I дуже, що сестра моя лишйла мене 
га саму служйти? Скажй ж їй, щоб 
й 41 мені помогла. Озвався Господь до 

неї і промовив: Марто, Марто, 
ти побиваєшся і клопочешся про 
багато, одного ж потрібно. Марія

На всі празники Богородиці: В той час увііішбв Ісус *
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55

вибрала кращу частку, що не відні 
меться від неї.

Переступи Богородиці, до зачала 58.

ГЛАВА 11.

їїіР аз ЯКОСЬ ВІН М ОЛИВСЯ в одному 
МІСЦІ І, ЯК кінчйв, сказав до ньо- 

го одйн з його учнів: Господи, на- 
вчй нас мол йтись, як Іван навчйв своїх 
учнів. Він до них промовив: Колй 
ви молитесь, кажіть: Отче, нехай свя- 
тйться ім’я твоє, нехай прййде Цар
ство твоє. Дай нам кожного дня наш 
хліб насущний. І простй нам гріхй на
ші, як і ми прощаємо винуватцеві на
шому; і не введй нас у спокусу. Далі 
до них промовив: Якбй хто з вас мав 
прйятеля, і той прийшов до нього опів
ночі і сказав до нього: Друже, позйч

Вівторок 23-го тижня: Того часу Ісус
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ГЛАВА 11.

мені три хлібй, бо прйятель мій при
був до мене з дороги, і я не маю що 
йому дати; а той зсередини відповів би 
йому: Не докучай мені, двері вже зам
кнені, і діти мої зо мною в ліжку; не 
можу встати і дати тобі; кажу вам, 
що колй й не встане та не дасть, тому 
що він його прйятель, однак, через йо
го настйрливість, підведеться і дасть, 
скільки той потребує.

Отож, кажу вам: * Просіть, і дасться 
вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і

10 відчйнять вам. Кожний бо, хто про
сить, одержує, хто піукає, знаходить, і 
тому, хто стукає, відчйниться.

Кінець вівтіркові.

11 Котрйй із вас, батьків, колй син 
просйтиме в нього хліба, дасть йому 
камінь? Або, колй попросить рйби,

о 12 замість рйби дасть йому гадюку? Або, 
ю колй яйця попросить, дасть йому 
(0̂  

Середа 23-го тижня: Сказав Ісус своїм учням:

ж  ж  ж  >
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Зач.
57

скорпіона? Отак, колй ви, бувши 
злйми, умієте давати дітям вашим 
добрі дарй, оскільки більше Отець 
небесний дасть Святого Духа тим, що 
просять у нього.

Кінець середі.

Ісус виганяв * біса, що був німйй. 
І як біс вййшов, німйй заговорйв, і 
дивувались люди. Та деякі з них гово- 
рйли: Він Велзевулом, князем бі- 
сівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб 
його вйпробувати, домагалися від ньо
го знаку з неба. Він же, знаючи їх, 
сказав їм: Кожне царство, розділене 
саме в собі, запустіє, і дім на дім упаде. 
Колй, отже, і сатана розділений 
сам у собі, як устоїться його царство? 
Кажете бо, що Велзевулом виганяю 
бісів. Колй я Велзевулом виганяю бі
сів, ким виганяють синй ваші? Ось

Ш Четвер 23-го тижня: Одного разу виганяв Ісус * У
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20

21

22

23

чому вонй будуть вашими суддями. 
Коли ж я пальцем Божим виганяю 
бісів -  прийшло до вас Царство Боже. 
Колй хто сйльний та озброєний пиль
нує свого двору, його майно в безпе
ці. Колй ж надійде хто сильніший від 
нього і його подолає, забере у нього 
всю його зброю, на яку він покладався, 
і розділить його здобич.

* Хто не зо мною, той проти мене; 
і хто зо мною не збирає, той розсипає.

Кінець четвергові.

24

о

25

26

Колй дух нечйстий вййде з чоловіка, 
блукає по місцях безводних, шукаючи 
спочйнку, і, не найшовши, каже: Вер
нуся в дім свій, звідкіль я вййшов. І, 
прибувши, знаходить його заметеним, 
прйбраним. Тоді йде і бере з собою 
інших сім духів, гірших від себе, і 
вонй входять і там оселюються, і

П’ятниця 23-го тижня: Сказав Господь:
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Зач.
59

останнє того чоловіка стає гіршим, 
ніж перше.

Кінець п’ятниці.
Читай Богородиці:

Колй він говорйв це, якась жінка 
підняла голос з-між народу і сказала 
до нього: Блаженне лоно, що тебе 
носйло, і груди, що тебе кормйли. Він 
же сказав: Блаженні ті, що слухають 
слово Боже і зберігають його.

Кінець Богородиці.

Колй народу сходилось щораз біль
ше, Ісус почав * промовляти: Рід 
цей -  рід лукавий; він шукає знаку, 
але знаку йому не дасться, окрім зна- 
ку Ибни, бо як Ибна був знаком для 
ніневитян, так і Син Чоловічий буде 
знаком для цього роду. Царйця півдня 
встане на суд з людьмй цього ро
ду і його засудить, бо прийшла з кін-

ВІД ЛУКИ

Понеділок 24-го тижня: Одного разу, колй народ
сходився, почав Ісус *
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33

34

35

36

37

цїв світу слухати мудрости Соломб- 
на, а ось тут більше від Соломбна. 
Ніневитяни встануть з цим рбдом під 
час суду і йогб засудять, бо вонй по- 
каялись на проповідь Ибни, а ось тут 
більше від Ибни. Ніхто не СВІТИТЬ  

світла і не ставить йогб у схбвок, ані 
під посудину, але на свічнйк, щоб ті, 
що вхбдять, бачили світло.

Кінець понеділкові.

ГЛАВА 11.

* Світло твогб тіла -  бко твоє. Ко- 
лй бко твоє здорбве, все тіло твоє 
світле; колй ж вонб недуже, все тіло 
твоє темне. Глядй, отже, щоб світло, 
що в тобі, не стало темрявою. Колй, 
бтже, все тіло твоє світле і нічбго 
темного не має, вонб буде все в світлі 
так, неначе б освічувало тебе світло 
своїм сяйвом. Колй він говорйв іще, 
якййсь фарисей запросйв йогб на обід

Вівторок 24-го тижня; Сказав Господь: *



до себе. Ісус увійшов і сів за столом. 
Побачивши це, фарисей здивувався, 
що він перш не обмйвся перед обідом. 
Господь сказав до нього: От ви, фа
рисеї, чйстите лиш зверху чашу й по
лумисок, самі ж ви всередині повні 
здйрства й лукавства. Безумні! Чи 
той, що зробйв верх, не зробйв і 
середини? Краще дайте мйлостиню з 
того, що всередині, і все у вас буде 
чйсте.

Кінець вівтіркові.

Та * горе вам, фарисеям, бо ви даєте 
десятйну з м’яти, рути та всякої горо
дини, але занедбуєте правосуддя і 
любов Божу! І це треба було робйти, 
і того не лишати. Горе вам, фарисеям, 
що любите перші місця в синагогах та 
привітання на майданах. Горе вам, бо 
ви -  немов гробй непомітні, по якйх

ВІД ЛУКИ

Середа 24-го тижня: Сказав Господь до юдеїв,
ЯКІ до нього прийшлй: *
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46

47
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лїбди зверху ходять, 1 не знають того. 
Озвавсь ТОДІ одйн із законовчителів: 
Учйтелю, кажучи це, ти й нас обра
жаєш. Він відповів: Горе й вам, за
коновчителям, бо ви накладаєте на 
людей тягарі, ЯКІ важко носйти, самі 
ж до тих тягарів і пальцем не дотор
каєтеся.

Кінець середі.

Горе вам, * що будуєте гробй про
рокам, а ваші батькй їх убйли! Ви так 
стаєте свідками і даєте згоду вчйнкам 
батьків ваших: вонй їх убивали, а ви 
будуєте їм гробй! Тому й каже муд
рість Божа: Я їм пошлю пророків і 
апостолів; вонй деяких з них уб’ють, а 
деяких будуть гонйти, ш,об цей рід 
ВІДПОВІВ за кров усіх пророків, пролйту 
від сотвбрення світу, від крови Авеля 
до крови Захарії, вбйтого між вівта

Четвер 24-го тижня: Сказав Господь до юдеїв, які до 
нього прийшлй: Горе вам, кнйжники й фарисеї,
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рем і храмом. Так, я кажу вам: Рід цей 
відповідатиме за все те. Горе вам, за
коновчителям, бо ви взялй ключ знан
ня. Самі ви не ввійшлй, і тим, що хо
тіли ввійтй, заборонйли. Як він вй- 
йшов звідти, кнйжники та фарисеї 
стали сйльно на нього нападати і 
ставити йому різні питання, чигаючи, 
щоб несподівано піймати якесь слово 
з уст його.

ГЛАВА 12.

им часом, як народ зібрався 
X  тисячами, так що одне одно

го топтало, він почав говорйти, 
перш до своїх учнів: Остерігайтесь 
фарисейської закваски, тобто лице
мірства.

Кінець четвергові.
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0.

0.

Нічого бо * нема схованого, гцо б
[01 . , . , Д -не відкрилось, 1 скритого, що б не вия

вилось. Ось чому те, що ви сказали 
потемки, почується при світлі; і те, що 
ви говорйли на вухо по сховках, ого
лоситься на покрівлях. Кажу вам, мо
їм друзям: Не бійтесь тих, що убива
ють тіло, і потім більш нічого зробйти 
не можуть. Покажу вам, кого треба 
боятись: бійтесь того, що, вбйвпіи, 
має владу вкйнути у пекло. Так, кажу 
вам, того бійтесь. Хіба п’ять гороб
ців не продаються за два шагй? Та ні 
одйн з них не забутий у Бога. Ба, на
віть і волосся на голові у вас усе пора
ховане. Не бійтесь: ви вартніші за ба
гатьох горобців.

Кінець святому.

іа

о. Кажу вам: Кожен, хто вйзнає ме
не перед людьмй, і Син Чоловічий вй-

П’ятниця 24-го тижня: Сказав Господь: Нічого * 
Це ж і святому Юрієві, на Утрені.

6 листопада, святому ісповідникові Павлові: 
Сказав Господь: **



знає його перед ангелами Божими. 
Хто ж мене відречеться перед людьмй, 
того і я відречуся перед ангелами Бо
жими. І всякому, хто скаже слово про
ти Сйна Чоловічого, простйться йому; 
а тому, хто хулйтиме Святого Духа, 
не простйться. Колй вас приведуть у 
синагоги, до урядів та до влади, не кло
почіться тим, як або що маєте відпові
дати, або що маєте казати, бо Дух 
Святйй навчйть вас тій' годйни, що 
треба говорйти.

Кінець п’ятниці і святому.

зач. Відізвався * до нього хтось із народу: 
Скажй братові моєму, щоб поділйвся 
зо мною спадщиною. Ісус промовив 
до нього: Чоловіче, хто настановйв 
мене суддею або розподілювачем над 
вами? Далі промовив до них: Глядіть 
і бережіться всякої зажерливости, бо

344 ВІД ЛУКИ
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Понеділок 25-го тижня: Одного разу, колй Ісус учйв,
сказав: *
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18

19

21

22

не ВІД надміру того, що хто має, зале
жить його життя.

Переступи понеділкові.

Він розповів їм цю прйтчу: * В 
одного багача земля вродйла гарно. 
Почав він міркувати, кажучи сам до 
себе: Що мені робйти? Не маю де 
звезтй урожМ мій. І каже: Ось що я 
зроблю: розберу мої стодоли, більші 
побудую і зберу тудй все збіжжя і 
ввесь мій достаток, і скажу душі моїй: 
Душе моя, маєш добра багато в запа
сі на багато років! Спочивай, їж, пий 
і веселйся! А Бог сказав до нього: 
Безумний, цій' ж ночі душу візьмуть у 
тебе, і те, що ти зібрав, кому воно бу
де? Отак воно з тим, хто збирає для 
себе, замість багатіти у Бога.

Кінець неділі.

Далі сказав до своїх учнів:
Читай понеділкові:

Зач.
66

Неділя 26-та: Сказав Господь прйтчу оцю:
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Тому кажу вам: Не журіться про 
життя ваше, що їстимете, ані про 
ТІЛО, в що одягаетеся; бо життя більше 
від їжі і тіло -  від одежі. Гляньте на 
круків, що не сіють, ні жнуть; нема в 
них ні комори, ні стодоли, а проте 
Бог їх годує. Оскільки більше варті 
ви від птахів. Хто з вас, трудйвшись, 
може додати до віку свого хоча б одйн 
лікоть? Колй, отже, і це найменше 
понад вашу сйлу, чому клопочетесь 
про інше? Гляньте на лілеї, як ростуть: 
не працюють і не прядуть, а кажу 
вам, що навіть Соломон у своїй славі 
не одягався так, як одна з них. Колй, 
отже, траву, що сьогодні на полі, 
а завтра кйдають до печі. Бог так 
одягає, то скільки більше вас, мало
віри. І не побивайтесь, що вам їсти та 
що пйти, і не клопочіться. Бо того 
всього шукають люди віку цього; 
Отець же ваш знає, що воно потрібне.
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Отож, шукайте його Царства, і це вам 
додасться.

Кінець понеділкові.

Не бійся, мале стадо, бо вашому 
Отцеві подобалося дати вам Царство. 
Продаіїте ваше майно і дайте мйло- 
стиню; зробіть собі гаманй, ш,о не 
старіються, невичерпний скарб на не
бі, де злодій прйступу не має, ні міль 
не точить. Бо де скарб ваш, там буде 
і серце ваше. Глядіть, щоб ваш стан 
був підперезаний, і свічникй засвічені. 
І будьте, як люди, що чекають пана 
свого, колй він вернеться з весілля, 
щоб йому негайно відчинйти, як прй- 
йде і застукає. Щаслйві ті слуги, якйх 
він, прийшовши, застане невсипущи-

у»
ми! Істинно кажу вам: Він підпере
жеться, посадйть їх за стіл і, присту- 
пйвши, почне їм служйти. І як прййде
о другій або о третій сторожі, і так

Субота 28-го тижня: Сказав Господь:
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Зач.
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усе знайде, щаслйві ті слуги. Збагніть 
це добре: колй б господар знав, о 
котрій годйні прййде злодій, пильну
вав би і не дав би проламати стінй у 
своїм домі. І ви також будьте готові, 
бо не знаєте, о котрій годйні Син Чо
ловічий прййде.

Кінець суботі.

Тут Петро озвався: Господи, чи 
ти до нас кажеш цю прйтчу, чи також 
до всіх? Господь відповів:

* Хто той вірний і розважний упра- 
вйтель, якого пан настановить над 
челяддю своєю, щоб дати їй у вйзна- 
чену пору мірку пшенйці? Щаслйвий 
той слуга, пан якого, прийшовпш, знай-

✓
де, що він так робить. Істинно кажу 
вам, що він його поставить над своїм 
маєтком. Колй ж слуга той скаже в 
своїм серці: Мій пан барйться, не при
ходить; і почне бйти слуг та служнйць.

м Вівторок 25-го тижня: Сказав Господь: * ^
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ЇСТИ, пйти й упиватись, пан того слуги 
прййде того дня, якого він не сподіва
ється, і тієї годйни, якої він не знає, і 
відлучить його, і між невірними при
значить йому долю. Той, що, знаючи 
волю свого пана, не приготувався, і не 
зробйв по його волі, буде тяжко бй- 
тий; а той, що Її не знав і зробйв кари- 
гїдне, буде мало бйтий.

Від кожного, * кому дано багато, ви
магатимуть багато; і кому повірено 
багато, від того будуть більше жа
дати.

Кінець вівтіркові.

49

50

51

52

Вогонь прийшов я кйнути на землю
-  і як я прагну, щоб він уже розгорів
ся! Хрищення маю я прийняти -  і як 
мені на душі важко, доки воно не здій- 
снйться! Гадаєте, що я прийшов мир 
дати на землі? Ні бо, кажу вам, але 
розділ. Віднйні бо п’ятеро в одній хаті

Середа 25-го тижня: Сказав Господь: Від кожного,
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будуть розділені: троє проти двох і 
двоє проти трьох. Будуть розділені 
батько проти сйна і син проти батька, 
мати проти дочкй і дочка проти матері, 
свекруха проти невістки і невістка 
проти свекрухи. Він промовив іще до 
народу: Колй бачите хмару, що насу
вається зі заходу, зараз кажете: Дощ 
буде; і так воно буває. І колй дме пів
денний вітер, кажете: Спека буде; і так 
буває. Лицеміри, лице землі і неба 
вмієте розпізнавати; часу ж цього як 
не розпізнаєте? Чому самі собою не 
судите, що справедлйве? Колй йдеш з 
протйвником своїм до суду, намагай
ся вйзволитися від нього в дорозі, 
щоб він не потяг тебе до судді, і суд
дя не вйдав тебе возному, і возний щоб 
не кйнув тебе до в’язнйці. Кажу тобі:
Не вййдеш звідти, аж поки не віддасй 
останнього шага.

Кінець середі.
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ГЛАВА 13.

Т ого ж часу прибулй деякі * і роз
повіли йому про галилеян, якйх 

кров Пилах змішав був з їхніми жер
твами. Озвавшись, він сказав їм: 
Гадаєте, що ті галилеяни, тому що 
таке постраждали, булй більші гріш
ники, ніж усі галилеяни? Ні, кажу 
вам, але, як не покаєтесь, усі загйнете 
так само. Або ті вісімнадцять, на якйх 
упала силоамська башта і їх забйла, 
гадаєте, що булй більш вйнні від усіх 
мешканців Єрусалйму? Ні, кажу вам, 
але, як не покаєтесь, усі загйнете так 
само. І він розповів їм цю прйтчу: 
Одйн чоловік мав смоковницю, поса
джену в його винограднику. Прийшов 
він і став шукати на ній плоду, та не 
знайшов. Тоді він сказав до виногра-

Четвер 25-го тижня: В той час прийшлй деякі до Ісуса
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даря: Оце три роки, як я приходжу, 
шукаючи плоду на цій смоковниці, і 
не находжу. Зрубай її: навіщо займає 
землю? Той озвавсь до нього: Пане, 
лишй й ще цей рік: я обкопаю навкруг 
неї і обкладу гноєм. Може що вродить 
наступного року, а як ні, зрубаєш її.

Кінець четвергові.

зач. Ісус навчав * в одній з синагог у 
суботу. Була ж там одна жінка, яку 
тримав дух у недузі вісімнадцять років: 
вона була скорчена і не могла ніяк 
вйпростатись. Побачивши її, Ісус по- 
клйкав її і промовив до неї: Жінко, ти 
звільнена від недуги твоєї. І поклав на 
неї руки, і вона зараз же вйпросталась, 
і почала прославляти Бога. Тоді началь
ник синагоги, обурений, що Ісус оздоро- 
вйв у суботу, озвався і мовив до народу: 
Шість день є, колй маєте працювати; 
тоді приходьте оздоровлятись, а не в
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Неділя 27-ма: Того часу Ісус навчав *



ГЛАВА 13.

15 день суботній. Господь у ВІДПОВІДЬ  

сказав до нього: Лицеміри! Хіба кож
ний з вас не відв’язує в суботу свого 
вола чи осла від ясел і не веде поїти?

16 Цю ж жінку, дочку Авраама, яку са
тана зв’язав ось вісімнадцять років, не 
треба було від цього вузла звільнйти

17 в день суботній? І як він говорйв це, 
усі протйвники його засоромились, а 
ввесь народ радів усім славним учйн- 
кам, які він робйв.

Кінець неділі.

18

19

20

21

Далі промовив: * На що схоже Цар
ство Боже? До чого б мені його при
рівняти? Воно схоже на гірчйчне зерно, 
що чоловік взяв і кйнув у город свій, і 
воно вйгналось, і стало велйким кущем, 
і птаство небесне гніздйться у його 
гілляках. І знову промовив: До чого 
мені прирівняти Царство Боже? Во-

Субота 29-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю: * 
Це й перед Різдвом Христовим у суботу.
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н6 схоже на закваску, яку жінка взяла 
і поклала в три мірки борошна, аж 
поки все не скйсне. Ісус проходив че
рез міста та через села, навчаючи і 
простуючи до Єрусалйму. Хтось ска
зав до нього: Господи, чи мало буде 
тих, що спасуться? Він відповів їм: 
Намагайтеся ввійтй через тісні двері, 
багато бо, кажу вам, будуть намагатися 
ввійтй, але не зможуть. І як господар 
устане і замкне двері, ви ж зостане- 
те надворі і почнете стукати у двері 
та казати: Господи, відчинй нам! -  він 
відповість вам: Не знаю вас, звідкіля 
ви. Тоді ви почнете казати: Ми їли й 
пилй перед тобою, і ти навчав нас на 
майданах наших. Та він відповість: Ка
жу вам -  не знаю вас, звідки ви; геть 
від мене всі ви, що чйните неправду! 
Там буде плач і скрегіт зубів, колй 
побачите Авраама, Ісаака та Яко
ва й усіх пророків у Царстві Божім, 
самйх же себе вйгнаних геть. Прй-

ВІД ЛУКИ
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31

32

33

34

35

Йдуть ТОДІ 31 сходу 1 31 заходу, з півно
чі і з півдня, і засядуть (на бенкеті) в 
Царстві Божім.

Кінець суботі.

І тоді деякі останні будуть перши
ми, а перші -  останніми.

Якраз тоді підійшлй * деякі фарисеї 
і сказали йому: Вййди і йди звідси, бо 
Ґрод хоче тебе вбйти. Він сказав їм: 
Ідіть і скажіть тому лйсові: Ось вига
няю бісів і зціляю сьогодні і завтра, 
третього ж дня скінчуся. Однак, 
сьогодні, завтра і ще наступного дня 
я мушу простувати далі, бо не годйться, 
щоб пророк загйнув поза Єрусалймом. 
Єрусалйме, Єрусалйме, що вбиваєш 
пророків і каменуєш посланих до тебе! 
Скільки разів я хотів зібрати твоїх 
дітей, мов квочка своїх курчат під 
крйла, та ви не хотіли! Ось лішіається 
вам ваш дім пустйй. Кажу вам: Не по-

П’ятниця 25-го тижня: В той час приступйли до Ісуса



І 356 ВІД ЛУКИ

0]ш
о

бачите мене, аж поки не настане 
день, колй скажете: Благословен, хто 
йде в ім’я Господнє!

Кінець п’ятниці.

ГЛАВА 14.

О
Зач.

74

О

О дного разу в суботу Ісус пішов 
їсти * в дім одного визначного 

фарисея, і вонй за ним назирали. Аж 
ось перед ним якййсь чоловік, хворий 
на водянку. Звертаючись до законо- 
вчйтелів і фарисеїв, Ісус спитав: Чи 
годйться оздоровляти в суботу, чи ні? 
Вонй мовчали. Тоді він, діткнувшись 
його, оздоровйв і відпустйв його. І 
промовив до них: Хто з вас, колй в 
нього син чи віл упаде в колодязь, не 
вйтягне його негайно в день суботній?

Субота 30-го тижня: В той час прийшов Ісус у суботу *
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І вонй не моглй нічого йому на це від
повісти. Потім, зауваживши, як вонй 
вибирали собі перші місця, Ісус сказав 
до запрошених прйтчу: Як хто поклй- 
че тебе на весілля, не сідай на першім 
МІСЦІ, щоб, бува, не був хто, запроше
ний ним, поважніший від тебе, і той, 
хто запросйв тебе і його, не підійшов 
і не сказав до тебе: Поступйся цьо
му місцем. І тоді довелось би тобі з 
соромом зайняти останнє місце. А, нав- 
пакй, колй тебе запросять, ідй і зай- 
мй останнє місце, щоб, колй прййде 
той, що тебе запросйв, сказав до тебе: 
Друже, сідай вйще. Тоді буде тобі 
честь перед усіма, що сидітимуть з 
тобою. Бо кожний, хто несеться вгору, 
буде принйжений, а хто принйжується, 
буде вйвищений.

Кінець суботі.
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Зач.
75

Зач.
76
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*Він сказав також тому, що його 
запросйв: Колй справляєш обід або 
вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх 
братів, ні твоїх родичів, ні багатих су
сідів, щоб часом вонй тебе також не 
запросйли і не було тобі відплати. 
Але, як справляєш бенкет, заклйч 
убогих, калік, кривйх, сліпйх, і будеш 
щаслйвий, тому що вонй не мають чим 
тобі відплатйти, і воздається тобі в 
день воскресіння праведних. Почувши 
це, одйн із тих, що сиділи за столом, 
сказав до нього: Блажен, хто їстиме 
хліб у Царстві Божім.

Кінець понеділкові.

Ісус озвавсь до нього: Одйн чо
ловік справив велйку вечерю і запро
сйв багатьох. Як настав час вечері, 
послав він слугу свого сказати запро
шеним: Ходіть, усе готове. І зараз

Понеділок 26-го тижня: В той час прийшов Ісус у дім 
одного визначного фарисея в суботу з’їсти хліба і 

промовив до того, *
Неділя 28-ма: Сказав Господь прйтчу оцю: **

Це і в неділю праотців.
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же всі вонй стали відмовлятися. Пер
ший йому сказав: Я купйв поле і му
шу пітй на нього подивйтись; вйбач

19 мені, прошу. Другий сказав: Я купйв 
п’ять пар волів і йду їх вйпробувати;

20 прошу, вйбач мені. А інший мовив: 
Я одружйвся, тому не можу прийтй.

21 Вернувся слуга і розповів це панові 
своєму. Розгнівався тоді господар
і каже до слугй свого: Ідй-но чим- 
скоріш на майдани й вулиці міста і 
приведй сюдй вбогих, калік, сліпйх,

22 кульгавих. Озвався слуга: Пане, ста-
23 лось, як ти велів, і ще є місця. Сказав 

пан до слугй: Підй на шляхй та ого
рожі і сйлуй їх увійтй, щоб дім мій

24 наповнився. Кажу бо вам: Ніхто з тих 
запрошених не покуштує моєї вечері. 
(Бо багато поклйканих, та мало вй- 
браних).

Кінець неділі.

о
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Зач.
77
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Якже йшла з ним * велйка сйла на
роду, він обернувсь і до них мовив: 
Колй хто приходить до мене і не зне
навидить свого батька і матір, жінку, 
дітей, братів, сестер, та ще і своє 
життя, не може бути моїм учнем. Хто 
не несе хреста свого, і не йде слідом за 
мною, не може бути моїм учнем. Хто 
бо з вас, колй захоче будувати башту, 
не сяде перше і не обрахує видатків, чи 
має чим кінчйти, щоб часом, як поста
вить підвалину, та не зможе скінчйти, 
усі, що бачитимуть те, не почалй смі
ятися з нього, кажучи: Цей чоловік 
узявся будувати, та не міг закінчйти. 
Або якйй цар, ідучй війною на іншого 
царя, не сяде перш та не обміркує, чи 
може з десятьма тйсячами стати проти 
того, хто йде з двадцятьма тйсячами на 
нього? Колй ж не може, як той ще да
леко, шле посольство і просить мйру.
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33 Так і кожний з вас, хто не зречеться 
всього, що має, не може бути моїм

34 учнем. Сіль -  річ добра, але колй сіль
35 звітріє, чим її приправити? Ні в землю, 

ні на гній вона більш не придатна: її 
геть викидають. Хто має вуха слухати, 
хай слухає.

Кінець вівтіркові.

ГЛАВА 15.

і У сі мйтарі і грішники приходили 
до нього, * щоб його почути. Фа

рисеї з кнйжниками нарікали: Цей 
й грішників приймає і їсть разом з ними. 

Тоді Ісус сказав до них цю прйтчу: 
Хто з вас, маючи сотню овець і загу- 
бйвши одну з них, не зоставить дев’ят-

Середа 26-го тижня: Одного разу горнулись до Ісуса всі
мйтарі і грішники, *
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десят дев ять у пустині та не піде шу
кати загубленої, поки Її не знайде? І, 
знайшовши, він, радіючи, кладе Її собі 
на плечі, і, вернувшися додому, скликає 
друзів та сусідів, і до них каже: Радій
те зо мною, бо я знайшов вівцю, що 
була загубилась. Отак, кажу вам, що 
на небі буде більша радість над однйм 
грішником, що кається, ніж над дев’ят- 
десят дев’ятьма праведниками, якйм 
не треба покаяння. Або яка жінка, ма
ючи десять драхм і загубйвши одну, не 
засвітить світла, не замітатиме своєї 
хати і не шукатиме її дбайлйво, поки 
не знайде? І, знайшовши, вона скли
кає подруг і сусідок, і їм каже: Радійте 
зо мною, бо я найшла драхму, яку бу
ла загубйла. Отак, кажу вам, буває 
між ангелами Божими радість над 
однйм грішником, що кається.

Кінець середі.



Він сказав далі: * В одного чоло
віка булй два синй. Молодший з них 
сказав батькові: Отче, дай мені частй- 
ну маєтку, що мені припадає. І (бать
ко) розділйв між нйми свій маєток.

13 Кілька днів потім, молодший зібрад усе
і пустйвся у далекий край, і там роз
тратив свій маєток, живучй розпусно.

14 І як він усе розтратив, настав велйкий 
голод у тім краю, і він став бідувати.

15 Пішов він і найнявся в одного з меш
канців того краю, і той послав його

16 на своє поле пасти свйні. І він бажав 
би був наповнити живіт свій стручка
ми, що їли свйні, але й тих ніхто не да-

17 вав йому. Опам’ятавшись, він сказав 
до себе: Скільки наймитів у мого бать
ка мають подостатком хліба, а я тут

18 з голоду гйну. Встану, піду до батька 
мого і скажу йому: Отче, я согрішйв

Неділя 34-та, про блудного сина;
Сказав Господь прйтчу оцю: *



364 ВІД ЛУКИ

проти неба і перед тобою. Я недостой- 
ний більше зватись твоїм сйном. При- 
ймй мене за одного з твоїх наймитів. 
Встав він і пішов до батька свого. І як 
він був іш,е далеко, побачив його бать
ко, і, змилосердившись, побіг, кйнувся 
йому на шйю, і поцілував його. Син 
сказав до нього: Отче, я согрішйв 
проти неба і перед тобою. Я не достой
ний більше зватись твоїм сйном. Бать
ко ж клйкнув до своїх слуг: Прине
сіть швйдко найкращу одіж, одягніть 
його, дайте йому на руку перстень і 
взуття на ноги. Приведіть годоване те
ля і заріжте його; і їжмо, веселімся, 
бо цей мій син був мертвий, і ожйв, 
пропав був, і знайшовся. І вонй стали 
весел йтись. А старший його син був у 
полі; і як він, вертаючись, наблйзився 
до дому, почув музику й танці. Поклй- 
кав він одного зі слуг і спитав, що то 
таке. Той сказав йому: Брат твій вер-
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нувся, і твій батько зарізав годоване 
теля, бо найшов його живйм-здорб- 
вим. Розгнівавсь той і не хотів увійтй. 
Вййшов ТОДІ батько і став його нросй- 
ти. Той же озвавсь до батька: Ось 
стільки років служу тобі і ніколи не 
порушив приказу твого, і ти не дав ме
ні ніколи козеняти, ш;об з друзями 
моїми повеселйтись. А колй вернув
ся оцей син твій, ш,о проїв твій має
ток з блуднйцями, ти зарізав для ньо
го годоване теля. Батько ж сказав до 
нього: Ти завжди зі мною, дитйно, і 
все моє -  твоє. Однак, слід було весе- 
лйтись і радіти, бо цей брат твій був 
мертвий, і ожйв, пропав був, і знай
шовся.

Кінець неділі.
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ГЛАВА 16.

зач казав він до учнів: * Був одйн
багатий чоловік і мав управйтеля, 

якого обвинувачували, що марнує йо
го добра. Поклйкав він його і каже: 
Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє 
управління, бо ти не можеш більше 
управляти. І почав управйтель мірку
вати: Що мені робйти? Пан мій від
бирає в мене управління. Копати зе
млю -  сил не маю; просйти -  соро
млюся. Знаю, ш,о зроблю, щоб, колй 
скйне мене з управління, прийнялй 
мене до себе. Поклйкав він одного по 
однім боржників свого пана і мовив 
до першого: Скільки ти вйнен панові 
моєму? -  Сто мір олйви, відповів той. 
Сказав до нього: Візьмй твою роз- 
пйску, сядь і напишй швйдко: п’ятдесят. 
Потім до другого промовив: Ти скіль

Четвер 26-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю: *
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ки вйнен? -  Сто корцїв пшенйці, 
ВІДПОВІВ той. -  Візьмй твою розпйску, 
напишй: вісімдесят. І похвалйв пан 
нечесного управйтеля, що той учинйв 
мудро, бо ДІТИ цього світу мудріші, в 
їхньому роді, від дітей світла. І я ка
жу вам: Робіть собі друзів неправою 
мамоною, щоб, колй її не стане, вас 
прийнялй в намети вічні.

Кінець четвергові.

*
о

10 ■ Хто вірний у найменшому, той і 
в велйкому вірний; а хто нечесний у 
найменшому, той і в велйкому нече-

11 сний. Колй ви, отже, з нечесно набу
тим багатством не булй вірні, то хто

12 довірить вам чесне? І колй ви в чужім 
добрі не булй вірні, хто вам дасть ва-

13 ше? Ніякий слуга не може двом панам 
служйти, бо, або одного зненавидить,
і другого полюбить, або буде трима
тися одного, а другого занедбає. Не

Субота 31-го тижня: Сказав Господь:
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Зач.
82

можете служйти Богові і мамоні. 
Чули все це фарисеї, які любйли 
гроші, і насміхалися з нього. Він же 
до них промовив:

* Ви видаєте себе за праведних 
перед людьмй, але Бог знає серця ваші; 
бо що в людей високе -  Богові огйдне.

Кінець суботі.

Закон і пророки булй до Івана; з 
того часу благовістйться Царство 
Боже, і кожен з трудом увіходить до 
нього. Легше, п];об небо і земля ми
нулися, ніж щоб з закону одна рйска 
пропала. Кожний, хто розводиться 
з власною жінкою і одружується з 
ІНШОЮ, чйнить перелюб; і той, хто 
одружується з розведеною, чйнить 
перелюб.

Переступи п’ятниці.

X» П’ятниця 26-го тижня: Сказав Господь юдеям, ^
й  які до нього прийшлй: * й
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* Був одйн багатий чоловік, що 
одягавсь у кармазйн та вісон і бен
кетував щодня розкішно. Убогий же 
якййсь, на ім’я Лазар, лежав у нього 
при воротах, увесь у струпах; він 
бажав наситйтися тим, що падало в 
багатого зо столу, і пси приходили і 
лизали його рани. Та сталося: помер 
убогий, і ангели понеслй його на лоно 
Авраама. Помер також багатий, і йо
го поховали. В аді, терплячй тяжкі 
муки, він підвів очі і побачив здалека 
Авраама та Лазаря на його лоні, і 
закричав уголос: Отче Аврааме, змй- 
луйся над о мною, пошлй Лазаря, нехай 
умочить у воду кінець пальця і прохо
лодить язйк мій, бо я мучусь у цім 
полум’ї! Авраам же промовив: Згадай, 
мій сйну, що ти одержав твої блага за 
життя свого, так само, як і Лазар свої

А

лйха. Отже, тепер він тішиться тут, а

Неділя 22-га: Сказав Господь прйтчу оцю:
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ти мучишся. А крім того всього, між 
нами і вами вйрита велйка пропасть, і 
ті, що ХОТІЛИ б перейтй звідси до вас, 
не можуть, ані звідти до нас не пере- 
ходять. Сказав багатий: Отче, бла
гаю тебе, пошлй його в дім батька мо
го; я маю п’ять братів, нехай він їм 
скаже, щоб і вонй не прийшлй на це 
місце муки. Авраам мовив: Мають 
Мойсея і пророків; нехай їх слухають. 
Той відповів: Ні, отче Аврааме, але, 
колй до них прййде хто з мертвих, 
вонй покаються. Авраам відізвався до 
нього: Як вонй не слухають Мойсея
і пророків, то хоча б хто і з мертвих 
воскрес, -  не повірять.

Кінець неділі.
Читай п’ятниці:

О
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С казав Ісус до своїх учнів: Немо- 
жлйво, щоб не приходили спо

куси. Однак, горе тому, через кого 
вонй приходять. Ліпше такому було б, 
колй б млинове жорно було прив’яза
не йому до шйі і він був кйнутий у море, 
ніж щоб він спокусив одне з цих малйх.

* Уважайте на самйх себе! Колй 
згрішйть твій брат, докорй йому, і як 
він покається, простй йому. Колй сім 
раз на день він згрішйть проти тебе і 
сім раз вернеться до тебе та скаже: 
Каюсь -  простй йому.

Кінець п’ятниці.

5 Апостоли ж сказали Господеві:
6 Збільшй нашу віру. Господь сказав: 

Якбй ви мали віру, як гірчйчне зерно, 
сказали б цій шовковиці: Вйрвися з

Субота 32-го тижня: Сказав Господь: *

,0
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Зач.
85

корінням 1 пересадйся в море, і вона 
послухала б вас. Хто з вас, маючи 
слугу, орача або пастуха, скаже до 
нього, колй він прййде з поля: Ходй 
мерщій та сідай до столу? Чи не скаже 
йому радше: Зготуй мені що на вече
рю, підпережйсь і услуговуй мені, поки 
я буду їсти й пйти; потім ти будеш їсти 
й пйти? Чи буде дякувати слузі за те, 
що той зробйв все по наказу? Отак і 
ви, як зробите все, що вам наказано, 
кажіть: Ми слуги непотрібні, вйкона- 
ли те, що повйнні булй зробйти.

Кінець суботі.

Одного разу, прямуючи до Єрусалй- 
му, Ісус проходив між Самарією і Га- 
лилеєю.

Коли він входив * в одне село, вй- 
йшло йому назустріч десять прокаже
них, що стояли здалека. Вонй знялй

Неділя 29-та: В той час, колй Ісус входив *
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ГОЛОС і казали: Ісусе, наставнику, 
змйлуйся над нами! Побачивши їх, він 
промовив: Ідіть, покажіться священи
кам. І сталось, як вонй йшли, очйсти- 
лися. Одйн з них, побачивши, ш,о вй- 
дужав, вернувся, славлячи велйким 
голосом Бога. І, припавши лицем до 
ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був 
самарянйн. Озвавсь Ісус і каже: Хіба 
не десять очйстилось? Де ж дев’ять?
І не було між нйми нікого, хто б, 
вернувшись, воздав хвалу Богові, 
крім чужйнця цього? І сказав до 
нього: Встань, ідй: віра твоя спасла 
тебе.

Кінець неділі.

20

21

Як спитали його фарисеї, * колй 
прййде Царство Боже, він відповів їм: 
Царство Боже прййде непомітно; 
ані не скажуть: Ось воно тут -  або:

Понеділок 27-го тижня:
В той час, як питали фарисеї Ісуса,



Он там -  бо Царство Боже є між вами. 
Далі сказав він до учнів: Прййдуть 
дні, колй бажатимете побачити бодай 
одйн день Сйна Чоловічого, та не по
бачите. Скажуть вам: Ось тут він -  
або: Он там. Не йдіть і не шукайте! 
Бо як блйскавка блйскає і освічує від 
краю і до краю неба, так буде свого 
дня Син Чоловічий. Та перше він му
сить багато страждати, і його відкйне 
рід цей.

Кінець понеділкові.

зач. * Як було за днів Нбя, так буде й за 
днів Сйна Чоловічого: їли, пилй, же- 
нйлися, виходили заміж, аж до дня, 
колй Ной увійшов у ковчег; надійшов 
потоп і вйгубив усіх їх. Так само ста
лось і за днів Лота; їли, пилй, купува
ли, продавали, садйли, будували; та 
того дня, колй Лот вййшов з Содому,

374 ВІД ЛУКИ
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ВОГОНЬ і сірка линули з неба і всіх вй- 
губили. Так само буде й того дня, як 
об’явйться Син Чоловічий. Хто буде 
того дня на покрівлі, речі ж його в 
хаті, нехай не злізає за нйми. А хто на 
полі, нехай так само не вертається 
назад. Пригадайте жінку Лота. Хто 
буде намагатися спастй своє життя, 
той його погубить; а хто його погу
бить, той оживйть його. Кажу вам, 
тієї ночі двоє буде на однім ліжку: 
одного візьмуть, другого зоставлять. 
Дві жінки молотимуть разом: одну з 
них візьмуть, другу зоставлять. Двоє 
буде на полі: одного візьмуть, другого 
лйшать. Тоді вонй його спитали: Де, 
Господи? Він відповів їм: Де труп, 
там зберуться і орлй.

Кінець вівтіркові.
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В
ГЛАВА 18

ін розповів їм прйтчу про те, що 
їм треба молйтись завжди і не 

зач. падати духом. І казав: * В одному мі
сті був одйн суддя, що не боявся Бога, 
ні людей не соромився. Була ж одна 
вдова в тім МІСТІ, яка приходила до 
нього і говорйла: Оборонй мене від 
мого супротивника. Довго не хотів він, 
але згодом мовив сам до себе: Хоч я 
Бога не боюся, і людей не соромлюся, 
але тому, що ця вдова мені докучає, я 
Гі обороню, щоб вона не приходила 
безперестанку та не морочила мені 
головй. Тут Господь додав: Слухайте, 
що несправедлйвий суддя каже. А хі
ба Бог не оборонить своїх вйбраних, 
які до нього день і ніч голосять, і чи

Субота 33-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю: *
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барйтиметься до них? Кажу вам: Обо
ронить їх негайно.

Кінець суботі.

Тільки ж Син Чоловічий, колй прй- 
йде, чи знайде на землі віру?

Для деяких, що пишалися своєю 
праведністю і ні за що мали інших, 
він сказав цю прйтчу:

* Два чоловіки увійшлй в храм 
мол йтись: одйн був фарисей, а другий
-  мйтар. Фарисей, стоячи, молйвся так 
у собі; Боже, дякую тобі, що я не 
такий, як інші люди: грабіжники, не
праведні, перелюбці, або як оцей мй
тар. Пощу двічі на тйждень, з усіх 
моїх прибутків даю десятйну. А мйтар, 
ставши здалека, не смів і очей звестй 
до неба, тільки бив себе в груди, ка
жучи: Боже, милостйвий будь мені, 
грішному! Кажу вам: Цей вернувся до

Неділя 33-тя, про митаря і фарисея:
Сказав Господь прйтчу оцю: *
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свого дому вйправданий, але не той; бо 
кожний, хто несеться вгору, буде при- 
нйжений, а хто принйжується, буде 
вйвищений.

Кінець неділі.

Зач.
90

Приносили до нього й * малйх дітей, 
щоб до них доторкнувся. Побачивши 
це, учні їм докоряли. Ісус поклйкав їх, 
кажучи: Дозвольте дітям, нехай ідуть 
до мене; не бороніть їм: такйх бо 
Царство Боже. їстинно кажу вам: Хто 
Царства Божого не прййме, як дитй- 
на, той не ввійде до нього.

Переступи середі.

Зач.
91

Одйн знатний спитав Ісуса: ** Учйте- 
лю добрий, що мені робйти, щоб 
успадкувати життя вічне? Ісус озвавсь 
до нього: Чому мене звеш добрим? 
Ніхто не добрий, хіба одйн Бог. Ти за-

Середа 27-го тижня: В той час приносили до Ісуса
Неділя 30-та: В той час одйн чоловік приступйв до Ісуса,

спокушаючи його і кажучи: **



повіді знаєш: не чужолож, не вбивай, 
не крадй, не свідкуй ложно, шануй

21 батька і матір. Той відповів: Все це я
22 зберіг змалку. Почувши це, Ісус сказав 

до нього: Одного ш;е тобі бракує: 
продай усе, що маєш, і роздай бідним, 
і будеш мати скарб на небі; тоді при-

23 хбдь і йди слідом за мною. Почувши 
це, той засмутйвся вельми, бо був ду-

24 же багатий. Глянув Ісус на нього і мо
вив: Як тяжко тим, іцо мають багат-

25 ства, увійтй в Царство Боже! Легше 
пройтй верблюдові крізь вушко в гол
ці, ніж багатому ввійтй в Царство 
Боже.

Читай середі:

26 ТІ, що слухали, сказали: Хто ж
27 ТО ДІ може спастйся? Він відповів: 

Неможлйве в людей -  можлйве в Бога.
Кінець неділі.

28 Тоді Петро промовив: Ось ми по- 
кйнули все, що мали, і пішлй за тобою.

ГЛАВА 18. 379



І  380 ВІД ЛУКИ І

0.

о

А

Ісус сказав їм: Істинно кажу вам: Нема 
такого, що кйнув би дім, чи жінку, чи 
братів, чи дітей задля Царства Божого, 
і не отрймав би багато більше за цього 
віку, а в наступнім віці життя вічне.

Кінець середі.

зач * Взявши дванадцятьох, Ісус до
92 них промовив: Ось ми йдемо в Єру- 

салйм, і все напйсане пророками про 
Сйна Чоловічого збудеться. Він буде 
вйданий поганам, і насміхатимуться з 
нього, і зневажатимуть його, і плюва
тимуть на нього, і, бичувавши, уб’югь 
його, та третього дня він воскресне. 

^ Вонй ж нічого з цього не зрозуміли; 
це слово було для них закрйте, і вонй 
не знали, про ш;о він говорйв.

Кінець четвергові.

Зач. Як він наближався ** до Єрихону, 
одйн сліпйй сидів край дороги і просйв

Четвер 27-го тижня: В той час, *
Неділя 31-ша: В той час, як наближався Ісус
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мйлостині. Почувши, що народ іде 
мймо, він спитався, що б воно могло 
бути, йому сказали, що це Ісус Наза- 
рянйн проходить. Він став голосно кри
чати: Ісусе, сйну Давйдів, змйлуйся 
надо мною! А ті, що йшли попереду, 
зупиняли його, щоб замовчав, та він 
ще дужче кричав: Сйну Давйдів, змй- 
луйсь надо мною! Ісус зупинйвся і ве
лів привестй його до себе. Колй той 
наблйзився до нього, спитав: Що хо
чеш, щоб я зробйв тобі? -  Господи, 
сказав той, щоб я прозрів! Ісус ска
зав до нього: Прозрй! Віра твоя спа
сла тебе. І вмить прозрів той і пішов 
за Ісусом, славлячи Бога. Ввесь на
род, бачачи це, віддав хвалу Богові.

Кінець неділі.
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У війшовши в Єрихон, Ісус прохо
див через нього. * А був там чо

ловік, Закхей на ім’я; він був головою 
над мйтарями і був багатий. Бажав він 
бачити Ісуса, хто він, але не міг задля 
народу, бо був малого зросту. Побіг 
він наперед, вйліз на шовковицю, щоб 
подивйтися на нього, бо Ісус мав про
ходити тудй. Прийшовши на те місце, 
Ісус глянув угору і сказав до нього: 
Закхею, злізай швйдко, бо я сьогодні 
маю бути в твоїм домі. І зліз той 
швйдко, і прийняв його радо. Бачачи 
те, всі стали нарікати і казали: До 
чоловіка грішника зайшов у гостйну. 
Закхей встав і промовив до Господа: 
Господи, ось половйну майна мого 
даю вбогим, і колй я кого покрйвдив.



ГЛАВА 19.
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віддам учетверо. А Ісус сказав до ньо
го: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, 
бо й він син Авраама. Син бо Чолові
чий прийшов шукати і спастй те, що 
загйнуло.

Кінець неділі.

Як люди слухали це, Ісус розповів 
ще одну прйтчу, бо він був блйзько 
Єрусалйму, і вонй д)^али, що Царство 
Боже негайно має об’явйтись. Він, отже, 
промовив: * Одйн чоловік, знатного 
роду, пішов у далеку землю прийняти 
царство і потім вернутися. Поклйкав 
він десятьох своїх слуг, дав їм десять 
мін і мовив до них: Промишляйте нй- 
ми, поки я вернуся. Співгромадяни ж 
його ненавиділи його і вйслали слідом 
за ним посольство сказати: Не хочемо, 
щоб той царював над нами. І колй він, 
прийнявши царство, вернувся назад, 
звелів приклйкати до себе тих слуг.

П’ятниця 27-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю:
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якйм дав гроші, щоб довідатися, хто 
що придбав. Перший прийшов і каже: 
Пане, міна твоя придбала інших де
сять. Сказав пан: Добре, слуго благйй! 
Тому що ти був вірний у малому, візь- 
мй управу над десятьма містами. 
Прийшов другий і каже: Пане, міна 
твоя принесла п’ять мін. Він сказав і 
цьому: Ти теж будь над п’ятьма мі
стами. Прийшов ще ІНШИЙ і каже: 
Ось твоя міна, пане, що я тримав, схо
вавши у хустйні; бо я боявся тебе, 
тому що ти чоловік жорстокий: береш, 
чого не клав, і жнеш, чого не сіяв. Пан 
до нього каже: З уст твоїх я тебе 
суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я 
чоловік жорстокий: беру, чого не клав, 
і жну, чого не сіяв. Чому, отже, не дав 
моїх грошей в обіг, і я, вернувшись, 
відібрав би їх з відсотками. І він сказав 
тим, що там стояли: Візьміть від 
нього міну і дайте тому, що має де
сять. -  Пане, сказали йому, він має
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десять мін. -  Кажу вам: Кожному, хто 
має, дасться, а в того, хто не має, від
беруть і те, що має. А ворогів моїх, 
тих, що не ХОТІЛИ, щоб я царював над 
нйми, приведіть сюдй і убййте на очах 
у мене. Сказавши це, Ісус пішов попе
реду, здіймаючись до Єрусалйму.

Кінець п’ятниці.

І ось, як він наблйзився * до Вит- 
фагії та Витанії, до горй, що зветься 
Олйвною, послав двох із своїх учнів, 
кажучи: Ідіть у село, що перед вами; 
ввійшовши до нього, ви знайдете 
прив’язане осля, на якого ніхто з лю
дей ще не сідав ніколи; відв’яжіть його 
і приведіть. Колй ж вас хто спитає: 
Навіщо відв’язуєте? -  ви скажете: Го
сподь його потребує. Пішовши, по
сланці знайшлй, як він сказав їм. Колй 
вонй відв’язували осля, господарі його 
спитали їх: Навіщо відв’язуєте осля?

Понеділок сирного тижня: В той час, як наблйзився Ісус
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ТІ відповіли: Господь його потребує. 
Прїівївши його до Ісуса, вонй накйнули 
на осля свою одежу і посадйли Ісуса. 
І як він їхав, стелйли свою одежу по 
дорозі.

Зач. Як він був блйзько * до спуску з 
Олйвної горй, вся громада його учнів, 
радіючи, почала сйльним голосом 
хвалйти Бога за всі чуда, що бачили, 
кажучи: Благословен цар, що йде в 
ім’я Господнє! Мир на небі і слава на 
висотах! Деякі з фарисеїв, що булй в 
юрбі, сказали йому: Учйтелю, забо- 
ронй твоїм учням. Він відповів: Ка
жу вам: Колй ці замовчать, каміння 
кричатиме.

Переступи сирному понеділкові, до зачала 108: 
Настав день Опрісноків...

І як наблйзився і побачив місто, він 
над ним заплакав, кажучи: Якбй ти 
й цього дня зрозуміло те, що веде до
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Понеділок 28-го тижня: В той час, колй наблйзився Ісус *



ТВОГО мйру! Але тепер воно закрйте
43 перед твоїми очйма. Прййдуть бо дні 

на тебе, і ворогй твої валом тебе ото
чать, і тебе обляжуть, і стйснуть тебе

44 звідусіль; вонй розчавлять тебе і твоїх 
дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять 
у тебе каменя на камені за те, що ти 
не зрозуміло часу твоїх відвідин.

Кінець 28-му понеділкові.

45 Увійшовши Ісус * у храм, став ви
ганяти продавців і покупців, кажучи до

46 них: Напйсано: Дім мій -  дім молйтви, 
а ви з нього зробйли печеру розбій-

47 ників. І він іцодня навчав їх у храмі. 
Первосвященики ж і кнйжники та 
старшйна народу шукали його вбйти,

48 та не знаходили, що б йому зробйти,
бо ввесь народ, слухаючи його, гор
нувся до нього.

Кінець вівтіркові.

Щ ГЛАВА 19. 387 ^
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ГЛАВА 20.

О *
Зач. \ і  Л дного дня, як ВІН навчав народ

у храмі і звіщав Добру Новйну, 
приступили первосвященики і кнйжни- 
ки з старшйнами і сказали так до нього: 
Скажй нам, якою владою ти це ро
биш, або хто тобі дав цю владу? Він 
у відповідь сказав: Я теж спитаю вас 
одне. Скажіть мені: Іванове хрищення 
було з неба, чи від людей? Вонй так 
міркували між собою: Як скажемо: З 
неба, він спитає: Чому ж ви йому не 
повірили? А як скажемо: Від людей, 
увесь народ нас поб’є камінням, бо 
певний, що Іван був пророком. І від
повіли: Не знаємо звідки. Ісус сказав 
їм: І я вам не скажу, якою владою 
чинїб це.

Кінець середі.

^  Середа 28-го тижня: В той час, як Ісус навчав *
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Потім сказав народові оцю прйтчу:
* Одйн чоловік насадйв був виноград
ник, найняв його виноградарям і віді
йшов на довший час. Та своєчасно по
слав він до виноградарів слугу, щоб ті 
далй йому частку з плодів виноград
них; а виноградарі, побйвши його, ві
діслали ні з чим. Знову послав він дру
гого слугу, та вонй й того, побйвши 
й обезчестивши, відпустйли з порож
німи руками. Послав ще і третього, 
та вонй й цього, тяжко ранйвши, про
гнали. Сказав тоді власник виноград- 
ника: Що мені робйти? Хіба послати 
мого улюбленого сйна? Може, його 
пошанують. Виноградарі ж, побачив
ши його, так почалй міркувати між 
собою: Це спадкоємець, убйймо його, 
і так спадщина буде наша. І вйвели 
його за виноградник, і вбйли. Що, от
же, зробить їм власник виноградинка?

Четвер 28-го тижня: Сказав Господь прйтчу оцю:
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Прййде, і вйгубить тих виноградарів, 
а виноградник дасть іншим. Почувши 
це, вонй сказали: Нехай так не буде! 
Ісус же глянув на них пйльно і мовив: 
Що, отже, значить це Писання: Ка
мінь, якйй відкйнули будівнйчі, став 
наріжним каменем? Кожний, хто впа
де на той камінь, розіб’ється; на кого 
ж він упаде, роздавить його.

Кінець четвергові.

Первосвященики та кнйжники шу
кали зараз же покласти на нього руки,
* але боялися народу, бо зрозуміли, 
що проти них сказав цю прйтчу. І, на
зираючи за ним, вонй послали підгля
дачів, що удавали з себе праведних, 
щоб його піймати на слові і вйдати на
чальству та владі намісника. Ті спита
ли його: Учйтелю, ми знаємо, що ти 
говориш і навчаєш правильно, і не

П’ятниця 28-го тижня: В той час хотіли первосвященики
і кнйжники накласти руки на Ісуса,



ДИВИШСЯ на лице, але навчаєш Б6-
22 жої путі по правді. Чи годйться нам
23 давати кесареві податок, чи ні? Бача

чи їх лукавство, він промовив до них:
24 Покажіть мені динарій. Чий на ньому 

образ і напис? Ті відповіли: Кесарів.
25 І він сказав їм: Віддайте, отже, що 

кесареве -  кесареві, а що Боже -  Б6-
26 гові. І не моглй піймати його перед 

людьмй на слові, і, дивуючись його 
відповіді, замовкли.

Кінець п’ятниці.

ГЛАВА 20.
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27 Деякі з садукеїв, що кажуть, ніби 

нема воскресіння, приступйли і * спи- 
§1 28 тали його: Учйтелю, Мойсей приписав 
[О] нам: Колй у кого жонатий брат умре 

бездітний, нехай його брат візьме за 
[О] себе його жінку і дасть потомство

29 братові своєму. Сім братів було. Пер- 
^ ший узяв жінку і помер бездітний.

Понеділок 29-го тижня: Одного разу приступйли до Ісуса 
деякі з садукеїв, що кажуть, 

ніби нема воскресіння, і *
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Потім другий, і третій, і так семеро 
умерли, не зоставивши дітей по собі. 
Нарешті померла й жінка. Отже, та, 
у воскресінні, чиєю буде жінкою, бож 
семеро мали її за жінку? Ісус від
повів їм: Синй цього світу женяться 
і виходять заміж. Ті ж, що удостояться 
осягнути того віку й воскресіння з 
мертвих, не женяться і не виходять 
заміж; та й умерти вже не можуть, 
тому що до ангелів подібні, вонй -  
синй Божі, бувши синами воскресіння. 
А що мертві воскресають, це й Мой- 
сей при кущі дав був зрозуміти, де він 
назвав Господа -  Богом Авраама, 
Богом Ісаака й Богом Йкова. Отож 
Бог -  не Бог мертвих, а живйх, усі бо 
живуть для нього. Деякі з кнйжників, 
озвавшися, заговорйли: Учйтелю, ти 
сказав добре. І не насмілювались ні 
про що більше його питати. Тоді він 
до них промовив: Як то вонй кажуть, 
що Христос -  син Давйда? Таж сам



ГЛАВА 20.
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43
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Давйд у кнйзі Псалмів мовить: Сказав 
Господь Господеві моєму: Сидй право
руч мене, поки я не покладу твоїх во
рогів підніжком ніг твоїх. Давйд, 
отже, зве його Господом. Як же він 
може бути його сйном?

Кінець понеділкові.

О,

45

46

47

І колй ввесь народ слухав, він ска
зав своїм учням: * Остерігайтеся 
кнйжників, що ходять залюбки в дов
гих шатах, люблять вітання на майда
нах, перші сйдження в синагогах та 
перші місця на бенкетах; що поїдають 
домй вдовйць і довго моляться на показ
-  вонй прйймуть суворіше осудження.

о Субота 34-го тижня: Сказав Господь своїм учням:
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ГЛАВА 21.

П ІДВІВШ И очі, Ісус побачив, як за
можні кйдали свої дарй до скар- 

боні. Побачив він також убогу вдову, 
що кйдала тудй дві лепти, і сказав: 
Істинно кажу вам, що ця бідна вдова 
кйнула більш від усіх. Усі бо вонй вкй- 
нули як дар Божий зі свого достатку, 
вона ж з убозтва свого вкйнула ввесь 
свій прожйток, якйй мала.

Кінець суботі.

Зач.
104

І колй деякі говорйли * про храм, 
що він прикрашений дорогоцінним 
камінням та обітними дарами, він ска
зав: Надійдуть дні, колй з усього, що 
ви бачите, не лйшиться камінь на ка
мені, що не був би перевернений. То-



ГЛАВА 21.

10

11

дї вонй його спитали: Учйтелю, 
колй це буде? І якйй буде знак, що 
це має настати?

Переступи середі.

Він відповів: * Глядіть, щоб вас не 
звелй: бо багато-хто прййдуть у моє 
ім’я і будуть казати: Це я, і -  Час на- 
блйзився. Не йдіть слідом за нйми. Ко
лй почуєте про війни та розрухи, не 
бійтеся, бо треба, щоб перш це ста
лося, але кінець ще не зараз.

Переступи суботі.
Читай середі:

Тоді сказав їм: Повстане народ на 
народ і царство на царство. Будуть ве- 
лйкі землетруси, по різних місцях бу
дуть пошесті й голод, жахлйві явища, 
і з неба велйкі знакй будуть.

Переступи середі.

Субота м’ясопусна: Сказав Господь:
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Але перед усім цим * на вас накла
дуть руки, і переслідувати будуть, і 
волочйтимуть по синагогах та по тїбр- 
мах, водйтимуть перед царів і правй- 
телів задля їмени мого. І це дасть 
вам нагоду свідчити про мене. Візьміть 
собі до серця, що вам не треба готу
ватися наперед, що маєте відповідати, 
я бо дам вам слово й мудрість, якій 
ніхто з ваших протйвників не зможе 
протиставитись і перечити. Вас вйда- 
дуть батькй, братй, рідні і друзі, і де
кому з вас смерть заподіють. Вас бу
дуть ненавидіти всі за моє ім’я. Але й 
волос з головй у вас не пропаде. Ва
шою терпелйвістю спасете душі ваші.

Кінець вівтіркові.
Читай середі:

Колй ж побачите Єрусалйм, оточе
ний військами, знайте, що його спу
стошення наблйзилось. Тоді ті, що в

Вівторок 29-го тижня: Сказав Господь своїм учням:
Стережіться людей, що *
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Юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що 
будуть у середині міста, нехай вййдуть 
з нього, ті ж, що будуть на полях, не
хай до нього не входять. Це бо дні 
кари, колй все, що нанйсане, збудеться. 
Горе вагітним і тим, що у ті дні грудь- 
мй годують. Бо на землі буде нуж
да велйка і гнів проти народу цього. 
Вонй поляжуть від вістря меча і пі
дуть у неволю поміж усі народи. Єру- 
салйм топтатимуть погани, поки не 
скінчйться час поган.

Кінець середі.
Читай суботі:

І будуть знакй на сонці, місяці й на 
зорях, а на землі переполох народів, 
стривоження від реву моря та його 
хвиль. Люди омертвіють від страху, 
очікуючи того, що на світ надійде, бо 
захитаються небесні сйли. Тоді поба
чать Сйна Чоловічого, що йтйме на 
хмарах зі сйлою і славою велйкою.

Переступи суботі.
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Як це почне збуватись, * вйпростай- 
тесь і ПІДНІМІТЬ ваші голови вгору, бо 
ваше вйзволення блйзько. І він сказав 
їм прйтчу: Гляньте на смоковницю й 
на всякі дерева. Колй вонй розпука
ються, ви, глянувши, розумієте, що 
вже блйзько літо. Отак і ви, колй 
побачите, що це збувається, знайте,

_ ^
що Царство Боже блйзько. Істинно 
кажу вам: Рід цей не пройде, аж поки 
все не станеться.

Читай суботі:

Небо і земля пройдуть, слова ж 
мої не пройдуть.

Кінець четвергові.

Вважайте на себе, щоб часом сер
ця ваші не обважніли від обжйрства, 
пияцтва та життєвих клопотів, і щоб 
той день не впав на вас зненацька, не
мов сітка, бо він прййде на всіх, які

Четвер 29-го тижня: Сказав Господь своїм учням:
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36

37

38

живуть на ЛИЦІ всієї землі. Чувайте, 
отже, і ввесь час моліться, щоб ви 
моглй унйкнути всього того, що має 
зб>™ся, і стати перед Сйном Чоловічим.

Кінець суботі.

За дня Ісус * навчав у храмі, а но
чами виходив і перебував на горі, що 
зветься Олйвною. Зранку ж увесь на
род приходив до нього в храм, щоб 
слухати його.

ГЛАВА 22. 399 ®

ГЛАВА 22.

аближалося ** свято Опрісноків, 
що зветься Пасха. І первосвя

щеники та кнйжники шукали, як би його 
вбйти, та боялись народу. Ввійшов же 
сатана в Юду, на прізвище Іскарібт,

н
П’ятниця 29-го тижня: В той час Ісус * 

в святий і великий четвер на Утрені до зачала 109, 
Ат не переступаючи: В той час наближалося **



ЩО був з числа дванадцятьох, і він пі
шов умовитися з первосвящениками та 
начальниками, як би його вйдати. 
Зраділи ті і згодилися дати йому гро
ші. Він пристав на те і шукав наго
ди, щоб вйдати його тайкома.

Читай понеділкові сирного тижня:

Настав день Опрісноків, колй треба 
було жертвувати Пасху. Ісус послав 
Петра та Івана і сказав: Ідіть та при
готуйте нам їсти Пасху.

Кінець п’ятниці.

Вонй його спитали: Де хочеш, щоб 
ми приготували? Він відповів їм: Ось 
колй ввійдете в місто, стріне вас чо
ловік, що буде нестй глечик водй. 
Ідіть слідом за ним у господу, кудй він 
увійде, і скажіть господареві дому: 
Учйтель тобі каже: Де світлйця, в 
якій я з учнями моїми міг би їсти Па
сху? Він покаже вам велйку горницю, 
вйстелену килимами; там приготуйте.

400 ВІД ЛУКИ
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14
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16 

17

18

19

20

21

22

23

Пішлй вонй і найшлй так, як він ска
зав їм, і приготували Пасху. І як при
йшла годйна, сів він до столу і апо
столи з ним. Він до них промовив: Я 
вельми бажав їсти цю Пасху з вами, 
перш ніж мені страждати, бо кажу вам, 
я її більш не буду їсти, аж поки вона 
не завершйться в Царстві Божім. І, 
взявши чашу, віддав хвалу, і мовив: 
ВІЗЬМІТЬ Її і поділіться нею між со
бою, бо кажу вам: Віднйні я не буду 
більше пйти з плоду винограду, доки 
не прййде Царство Боже. І, взявши 
хліб, віддав хвалу, переломйв, дав їм, і 
мовив: Це -  моє тіло, що за вас дається. 
Чиніть це на мій спомин. Так само й 
чашу по вечері, кажучи: Ця чаша -  
новйй завіт у моїй крові, що за вас 
проливається. Та ось рука того, що 
мене вйдасть, на столі зо мною. Бо 
Син Чоловічий іде, як призначено, 
але горе тому чоловікові, що його ви
дає. І вонй стали одйн одного питати.
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о
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хто б то з них міг бути, що мав те зро- 
бйти. Знялась між нйми й суперечка, 
хто з них має вважатися за більшого. 
Ісус сказав їм: Царі народів панують 
над нйми, і ті, що владу над нйми ма
ють, доброчйнцями звуться. Не так 
хай буде між вами. Але найбільший 
між вами хай буде, як найменший, а 
наставник, як слуга. Хто бо більший: 
той, що за столом, чи той, що услуго
вує? Хіба не той, що за столом? А про
те я між вами, як той, що услуговує. 
Ви -  ті, що зостались при мені у моїх 
спокусах, і я даю вам Царство, як ме
ні дав Отець мій, щоб ви їли й пилй за 
столом у моїм Царстві, і сиділи на 
престолах, судячи дванадцять поколінь 
Ізраїля. Сймоне, Сймоне! Ось сатана 
хотів просіяти вас, як пшенйцю, та я 
молйвся за тебе, щоб віра твоя не осла
бла, і ти, колй навернешся, утвер
джуй братів твоїх. Сказав Петро до 
нього: Господи, з тобою я готовий



35

36

34 пітй і в тюрму, і на смерть. Ісус мо
вив: Кажу тобі, Петре, не запїє нйні 
півень, як ти трйчі відречешся, що не 
знаєш мене. Далі сказав їм: Як я вас 
посилав без калйтки, без торби, без 
взуття, хіба вам чого бракувало? -  Ні
чого, відповіли. І він до них промо
вив: Тепер же, хто має калйтку, не
хай візьме її, так само й торбу; хто ж 
не має, хай продасть свою одежу і

37 купить меч. Кажу вам; Має збутись на 
мені, що напйсане: Його зараховано 
до злочйнців. Так бо те, що сказане

38 про мене, до кінця доходить. Вонй 
сказали: Господи! Ось два мечі тут. 
Він відповів їм: Досить!

39 Тоді він вййшов і * пішов, як зви
чайно, на Олйвну гору. Слідом за ним 
пішлй і його учні.

Кінець понеділкові сирного тижня й великому 
четвергові на Утрені.

ГЛАВА 22.

Вівторок сирного тижня: Одного разу Ісус, вййшовши,
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Якже прибув на місце, сказав їм: 
Моліться, щоб не ввійтй в спокусу. 
І сам відійшов від них так далеко, як 
кйнути каменем, та, впавши на колі- 
на, почав молйтися: Отче, якщо хо
чеш, віддалй від мене цю чашу, однак, 
хай не моя, а твоя буде воля!

Переступи вівтіркові.
Читай великому четвергові (на Літургії):

і

о

Тоді з’явйвся йому ангел з неба, що 
підкріплював його. Повний скорботи 
та тривоги, він ще ревніше молйвся, 
і піт його став, мов каплі крови, що 
падали на землю. Підвівшись від мо
литви.

Перейди великому четвергові до Матея, зач. 108: 
Прийшов до учнів...

Читай вівтіркові:

Він підійшов до 5^нів і застав їх спля
чими від смутку. І сказав їм: Чого 
спите? Вставайте і моліться, щоб не 
ввійтй в спокусу. Він говорйв ще, аж 
тут надходить юрба, і на Її чолі йде



(О
48

одйн з дванадцятьох, на ім’я Юда; він 
підійшов до Ісуса, щоб його поцілувати. 
А Ісус сказав до нього: Юдо, поцілун-

49 ком видаєш Сйна Чоловічого? Поба
чивши, до чого доходить, сказали ті, 
що булй з Ісусом: Господи, чи не

50 вдарити нам мечем? І вдарив одйн із 
них слугу первосвященика і відтяв

51 йому праве вухо. Ісус озвався: Ли
шіте! І, доторкнувшися до вуха, зцілйв

52 його. Тоді Ісус сказав до первосвяще
ників, начальників сторожі храму і 
старших, що булй вййшли проти ньо
го: Неначе на розбійника ви вййшли

53 з мечами та киями! Колй я щодня був 
§ з вами в храмі, ви не наклали рук на

ГЛАВА 22.

О

О

о

мене; та це ваша годйна і влада тем-
54 ряви. Схопивши Ісуса, вони повелй його 

і привелй в дім первосвященика. Пе-
55 трб ішов слідом за ним здалека. І ко

лй вонй розклали вогонь посеред дво
ру та посідали вкупі, сів і Петро між

56 нйми. Побачила його одна слугйня, як



ВІН сидів біля вогню і, приглянувшись 
до нього пйльно, каже: І цей із ним 
був! Він відрікся, кажучи: Не знаю 
його, жінко! Та трохи згодом другий, 
побачивши його, каже: І ти з них. 
Але Петро відповів: Ні, чоловіче! 
По якійсь годйні хтось інший почав 
настоювати, кажучи: Справді, і цей 
з ним був! Таж він із Галилеї! Петро 
озвавсь: Не знаю, чоловіче, ш;о ка
жеш! І зараз же, як він говорйв ще, 
запіяв півень. І тут Господь, обер
нувшись, глянув на Петра, і згадав 
Петро слово, яке Господь йому сказав 
був: Петре, перше ніж запіє півень, ти 
трйчі мене відречешся. І, вййшовши 
звідти, заплакав гірко. Тим часом лю
ди, ш;о держали його, над ним знуща
лися і бйли його. І, закрйвши йому очі, 
питали: Пророкуй, хто той, що тебе 
вдарив! І багато іншого, глузуючи, 
говорйли на нього. Якже настав день, 
зібралася рада старших народу, перво-

406 ВІД ЛУКИ



шо ГЛАВА 23.

священики та кнйжники. І привелй 
^ 67 його на суд свій і казали: Якщо ти 

Христос, скажй нам. Він відповів їм:
68 Колй скажу вам, не повірите, і якщо
69 вас спитаю, не відповісте. Віднйні Син 

Чоловічий сидітиме праворуч Божої 
Сйли. Усі сказали: То ти -  Син Бо
жий? Він сказав до них: Ви кажете,

71 що це я. Сказали ті: Навіщо нам ще 
ж свідків? Самі ми чули з уст його.

(0)
70

Ю)

0.

ГЛАВА 23.

^ 1 оді вся їхня громада встала, і по-
X  велй його до Пилата.

Кінець вівтіркові сирному.

л] 2 І почалй * його обвинувачувати, 
та кажучи: Ми знайпілй, що цей підбу- 
М рює народ наш, забороняє давати ке-

Четвер сирного тижня: В той час повелй Ісуса 
первосвященики, кнйжники і старші народу до Пилата,
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сареві податок, і каже, що він -  Хри- 
стбс-цар. Пилах спитав його: Ти -  цар 
юдейський? Ісус у відповідь сказав до 
нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промо
вив до первосвящеників і юрби: Я не 
знаходжу ніякої винй в цьому чолові
кові. Вонй ж настоювали і кричали: 
Він народ бунтує, навчаючи по всій 
Юдеї, почавши з Галилеї аж сюдй. 
Почувши це, Пилат спитав, чи цей чо
ловік -  галилеянин; і, довідавшися, що

А

він з-під влади Ірода, відіслав його до
А

Ірода, якйй тйми днями був також у 
Єрусалймі. Ірод дуже зрадів, побачив
ши Ісуса, бажав бо здавна бачити 
його, тому що чув про нього і споді
вавсь побачити від нього якесь чудо. 
Багато питань він йому ставив, але 
Ісус не відповідав йому нічого. Пер
восвященики ж та кнйжники стояли 
там і сйльно його обвинувачували.
___  ̂ У-
Тоді Ірод з вояками своїми, зневаживши 
його і насміявшися з нього, надів на
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нього білу одіж і відіслав його назад
__  А

до Пилата. І того ж самого дня Ірод і 
Пилах стали прйятелями між собою,

13 раніш бо ворогували. А Пилат, склй- 
кавши первосвящеників, старшйн і

14 народ, промовив до них; Ви привелй 
до мене цього чоловіка як бунтаря 
народу. Ось я, розсудйвши справу пе
ред вами, не знайшов у цьому чоло
вікові ніякої винй в тому, в чому ви

15 оскаржуєте його. Та й їрод не знай- 
шов, бож відіслав його до нас. Отже, 
вйдно, що він не вчинйв нічого гідного

16 смерти. Тому я його покараю і відпущу.
17 Треба ж було йому на свято вйпустити
18 їм одного. Та вонй всі разом закричали: 

Геть із цим, відпустй нам Варавву!
19 Цього останнього за якййсь заколот у 

місті та за вбйвство кйнули булй у
20 в’язнйцю. Пилат, бажаючи відпустйти
21 Ісуса, промовив до них знову. Та вонй 

закричали: Розпнй, розпнй його!
22 Тоді промовив до них утретє: Яке

(01
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зло вчинйв він? я  не знайшов у ньому 
нічого гідного смерти. Покараю його 
і відпущу. Але вонй наполягали, кри- 
чачй сйльно, і вимагали, щоб його роз
п’ясти. І крик їхній переміг. Тоді Пи
лах присудйв, щоб сталось, як вонй 

« просйли. І він відпустйв того, що за 
повстання й убйвство був вкйнутий у 
темнйцю і якого вонй просйли; Ісуса 

^ ж видав їм напризволяще. І, як вонй 
його велй, заставили якогось Сймона 
Киринея, що вертався з поля, і покла
ли хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. 
Ішов за ним велйкий натовп людей, і 
жінкй, що плакали за ним та голосйли. 
Ісус обернувся до них і сказав: Доч
ки єрусалймські, не плачте надо 
мною, а плачте над собою й над діть- 
мй вашими! Бо ось настануть дні, ко- 
лй скажуть: Щаслйві неплідні, і лона, 
що не родйли, та груди, що не годували. 
Тоді почнуть казати горам: Впадьте 
на нас! -  і горбам: Покрййте нас! Бо

^  410 ВІД ЛУКИ
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ГЛАВА 23. 411 ^

колй так обходяться з деревом зеле
ним, що тоді з сухйм буде?

з  ним велй * також двох інших, 
злочйнців, щоб їх скарати на смерть. 
І як прийшлй на місце, що зветься 
Череп, там розн’ялй його і злочйнців, 
одного по правйці, і другого по лівй- 
ці. Ісус сказав: Отче, відпустй їм, 
не знають бо, що роблять.

Переступи сирному четвергові.

Колй ділйли його одіж, кйдали 
жереб. Люди стояли й дивйлись. 
Навіть князі їхні насміхалися, кажучи:
✓
ІНШ ИХ спасав, нехай спасе себе само
го, колй він Христос, Божий вйбра- 
ний! Воякй також глузували з нього; 
підходячи до нього і подаючй йому 
оцет, примовляли: Колй ти цар юдей
ський, спасй себе самого! Був над 
ним і напис письмом грецьким, латйн-

32

33

34

35

36

37

38

Євангеліє 8-ме святих страстей: В той час велй з Ісусом 
Це ж і на 6-му Часі в велику п’ятницю.



ським і єврейським; Це є цар юдей
ський.

Читай великій п’ятниці на Вечірні:

Одйн із злочйнців, що вйсів, знева
жав його, кажучи: Хіба ти не Хри- 
стос? Спасй себе і нас! А другий, озвав
шись, скартав його і мовив: Чи не 
боїшся Бога ти, ш;о покутуєш ту саму 
кару? Ми бо несемо кару, гідну наших 
учйнків, цей же не зробйв нічого зло
го. І сказав Ісусові: Пом’янй мене. Го
споди, колй прййдеш, у твоїм Царстві. 
Ісус сказав до нього: Істинно кажу 
тобі: Сьогодні будеш зо мною в раю.

Перейди у велику п’ятницю на Вечірні до Матея, 
зачало 113: Ті, що проходили...

Читай сирному четвергові:

Було вже блйзько шостої годйни, і 
темрява по всій землі настала аж до 
дев’ятої годйни; бо затьмарилось сонце, 
і завіса храму роздерлася посередині. 
А Ісус заклйкав сйльним голосом:
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Отче, у твої руки віддаю дух мій! Ска-
47 завши це, він віддав духа. Побачивши, 

що сталося, сотник почав прославля-
® ти Бога, кажучи: Справді цей чоло-

48 вік був праведний. Всі люди, що булй 
збіглися на те видовище, побачивпіи, 
що сталось, верталися додому, б’ючй

» 49 себе у груди. Усі його знайомі стояли 
оподалїк, і жінкй, що булй прийшлй 
слідом за ним з Галилеї, дивйлися на 

и все те.

ГЛАВА 23. 413

ю

50

Кінець 8-му страсному, і 6-му Часові.

І ось був чоловік, на ім’я Йосиф,
51 радник, людйна добра і праведна, що 

не пристав був до їхньої ради ні вчйнків. 
Походйв він з Ариматеї, юдейського 

^ 52 міста, і очікував Божого Царства. Він 
£ прийшов до Пилата і просйв тіла Ісу-

53 са. Зняв він його з хреста і, обгорнув
ши його в полотно, поклав у гробі,

(О . . .  .  . • .висіченім у скелі, де ще ніхто не ле-
54 жав. То був день приготування і вже

юі



заходила субота. Жінкй, які булй при- 
йшлй з Ісусом з Галилеї, ідучй слідом

О
за Ибсифом, бачили гріб і як поклали 
тіло Ісуса. Вернувшись, вонй пригото
вили пахощів та мйра, але в суботу, за 
приписом, відпочивали.

Кінець сирному четвергові.

^  414 ВІД ЛУКИ №

ГЛАВА 24.

Зач.
1 1 2 П ершого дня тижня, рано-вранці, 

вонй прийшлй до гробу, * несучй 
пахощі, які вонй приготували, і заста
ли камінь відкочений від гробу. Вві
йшовши, не найшлй тіла Господа Ісуса. 
Колй вонй не знали, що їм про це ду
мати, два чоловіки з’явйлись їм у бли- 
скз^шх одежах. Вонй налякались і 
схилйли лице додолу, а ті до них ска
зали: Чому шукаєте живого між мерт-

Євангеліє 4-те воскресне: В той час, першого дня по 
суботі, рано-вранці, прийшлй жінкй до гробу,
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1 1

12

13

вими? Його нема тут: він воскрес. 
Згадайте, як він промовляв до вас, ко- 
лй ще був у Галилеї, кажучи: Син Чо
ловічий має бути вйданий грішникам 
у руки, має бути розп’ятий і третього 
дня воскреснути. І вонй пригадали со
бі його слова та, вернувшись від гробу, 
оповіли все те одинадцятьом і всім 
іншим. То булй: Марія Магдалйна, Іван- 
на і Марія, мати Йкова, і інші з нйми, 
що розповідали це апостолам; але їм 
слова ці здавалися пустою вйгадкою, і 
вонй не повірили їм.

Та Петро * встав, побіг до гробу і, 
нахилйвшись, побачив лиш пов’язки; і 
вернувсь назад додому, дивуючись 
тому, що сталося.

Кінець 4-му воскресному.

Аж ось того самого дня двоє з них 
ішлй в село, що звалось Емаус, шіст

ГЛАВА 24.

Вівторок світлого тижня, це й 5-те воскресне:
В той час Петро *



десят стадій від Єрусалйму, і розмов
ляли між собою про те, що сталось. 
Як вонй розмовляли та сперечалися 
між собою, Ісус наблйзився і йшов 
разом з нйми, але очі їм заступйло, і 
вонй його не пізнали. Він їх спитав: 
Що то за розмова, що ви, ідучй, веде
те між собою, повні смутку? Озвавсь 
тоді одйн з них, на ім’я Клеопа, і йо
му каже: Ти одйн, хіба, чужйнець у 
Єрусалймі, і не знаєш, що цйми днями 
в ньому сталося? І він спитав їх: 
Що? Вонй йому сказали: Те, що ста
лося з Ісусом Назарянйном, мужем, 
що був пророк, могутній ДІЛОМ та сло
вом перед Богом і всім народом, та як 
наші первосвященики і князі вйдали 
його на засуд смертний і розп’ялй. А 
ми сподівались, що він той, хто має 
вйзволити Ізраїля. До того ж усього, 
ось третій день сьогодні, як це сталось. 
Деякі з наших жінок, щоправда, 
нас здивували: вонй пішлй булй ране-



о
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26

27

28

29

ЗО

31

сенько до гробу, та, не найшовши йо
го тіла, вернулись і нам оповіли, що 
бачили ангелів, які їм з’явйлись і ска
зали, ш,о він живйй. Деякі ж із наших 
нішлй до гробу і знайшлй так, як жін- 
кй сказали; але його вонй не бачили. 
Тоді він до них промовив; О, неро
зумні й повільні серцем, ш;об повірити 
всьому, що пророки булй сповістйли! 
Хіба не треба було Христові таке 
страждати і так увійтй у свою славу? І, 
почавши від Мойсея та від усіх проро
ків, він вияснював їм те, що в усім 
Писанні напйсано про нього. Колй 
вонй наблйзилися до села, кудй йшли, 
Ісус удав, що хоче простувати далі. 
Вонй ж наполягали, кажучи: Зостань
ся з нами, бо вже вечоріє і день уже 
похилйвся. Він увійшов, щоб зостатись. 
І от, як він був за столом з нйми, взяв 
хліб, благословйв і, переломйвши йо
го, дав їм. Тоді відкрйлися в них очі і 
вонй його пізнали. Та він зник від них.
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І казали вонй одйн до одного: Чи не 
горіло наше серце в нас у грудях, ко- 
лй він промовляв до нас у дорозі та ви
яснював нам Писання? І негайно вонй 
рушили і вернулися в Єрусалйм, де 
найшлй зібраних одинадцятьох і тих, 
що булй з нйми, ЯКІ їм сказали: Хри- 
стос справді воскрес і з’явйвся Сй- 
монові. А ці розповіли те, що ста
лося в дорозі і як вонй його пізнали 
при ламанні хліба.

Кінець вівтіркові і 5-му воскресному.

Зач.
114

Колй вонй так говорйли, сам він 
став посеред них * і до них каже: 
Мир вам! Вонй, налякані й у велйкім 
страсі, думали, що духа бачать. Та він 
сказав їм: Чого стривожились? Чого 
сумніви постають у серцях ваших? 
Гляньте на мої руки й ноги: та це ж

Євангеліє 6-те воскресне: В той час, колй Ісус воскрес 
із мертвих, став посеред своїх учнів *

Це й на Літургії Вознесення.



я! Доторкніться до мене та збагніть, 
що дух тіла й костей не має, як бачите,

40 що я маю. Сказавши це, він показав
41 їм руки й ноги. А як вонй з радощів 

іще не йнялй йому віри і дивувались, 
він сказав: Чи не маєте тут чого їсти?

42 Вонй подалй йому кусень печеної рй-
43 би і крйжку меду. Він узяв їх і їв пе-
44 ред нйми. Потім до них промовив: 

Це слова, що я, бувши ще з вами, ска
зав вам: Треба, щоб сповнилось усе 
напйсане про мене в законі Мойсея, у

45 пророків та у псалмах. Тоді він від- 
крйв їм розум, щоб розуміли Писан-

46 ня, і до них мовив: Так напйсано, що 
треба було, щоб Христос страждав і

47 третього дня воскрес із мертвих, і щоб 
у його ім’я проповідувалось покаяння 
на відпущення гріхів усім народам, по-

48 чавши від Єрусалйму. Ви -  свідки то-
49 г6. Я вам зішлю те, що мій Отець обі

цяв був. Ви ж позостаньтеся у місті, 
поки не одягнетесь сйлою з висотй.
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Тоді вйвів їх до Виханії і, знявши свої 
руки, благословйв їх. А як він благо- 
словйв їх, віддалйвся від них і став 
вознбситися на небо. Вонй ж, покло- 
нйвшись йому, вернулися з велйкою 
радістю в Єрусалйм і перебували ввесь 
час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. 
Амїнь.

Кінець СВЯТОГО Євангелія від Луки.
Має в собі 24 глав і 114 церковних зачал.
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ГЛАВА 1.

О
о

В началі * було Слово, і Слово було 
в Бога, і Слово було Бог. З Богом 

воно було споконвіку. Ним постало все, 
і ніщо, що постало, не постало без ньо
го. У ньому було життя, і життя було 
світло людей. І Світло світить у темряві,
і темрява його не пойняла. Був чоловік, 
посланий Богом, якому ім’я Іван. При-

В святу й велику неділю Пасхи на Літургії: В началі
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ЙШОВ він свідком, щоб свідчити про 
Світло, щоб усі через нього увірували. 
Не був він Світло, був лише, щоб 
свідчити про Світло. Справжнє Світло 
було те, що просвічує кожну людй- 
ну. Воно прийшло у цей світ. Було у 
світі, і світ постав через нього, і світ 
не пізнав його. Прийшло до своїх, і 
свої його не прийнялй. Котрі 
ж його прийнялй, тим дало змогу діть- 
мй Божими стати -  тим, що вірують 
в ім’я його, які не з крбви, ні з тіле
сного бажання, ні з похоті чоловічої, 
але від Бога народйлися. І Слово ста
ло тілом, і оселйлося між нами, і ми 
бачили його славу -  славу Єдинород- 
ного від Отця, повного благодаті та 
істини. Іван свідчить про нього і про
голошує, кажучи; Ось той, про кого 
я говорйв; Той, що йде за мною, існу
вав передо мною, був раніш за ме
не. З його повнотй ми всі прийнялй -



о ГЛАВА 1.

17 благодать за благодать. Закон був 
даний Мойсеєм, благодать же та істи
на прийшла через Ісуса Христа.

Кінець Пасці.

18

19

21

Бога * ніхто не бачив ніколи: Єди- 
нородний Син, що в лоні Отця, той 
об’явйв. Ось свідчення Івана, колй 
юдеї з Єрусалйму булй до нього по
слали священиків і левітів спитати йо

го г6: Хто ти? І він признався, не запере
чив, признався: Я не Христос. Вонй 
спитали його: Що ж, Ілля ти? -  Ні, 
мовив він. Пророк ти? -  Ні, відповів

22 він. Тоді вонй сказали йому: Хто, 
отже, ти? -  щоб відповісти тим, які 

101 23 нас вйслали. Що про себе кажеш? Він 
промовив: Я -  голос вопіющого в 
пустйні: Вйрівняйте путь Господню,

24 як сказав пророк Ісая. Булй ж послан-
25 ці з фарисеїв. І спитали його, кажучи

Понеділок світлого тижня: Бога *



о,
‘ ' ДО нього: Чого ж ти христйш, колй ти 

ні Христос, ні Ілля, ні пророк? Іван їм 
відповів: Я хрищу водою, але серед 

« вас стоїть той, якого ви не знаєте; він
-  той, що йде після мене, і був передо 
мною; і я не гідний розв’язати йому 
ремінь взуття його. Сталося те у 
Витанії, по той бік Йордану, де Іван 
христйв.

Кінець понеділкові.

зач. На другий день бачить він * Ісуса, 
 ̂ що йде до нього, і каже: Ось А г

нець Божий, якйй бере гріх світу. Це 
той, про якого казав я: За мною йде 
муж, сущий передо мною, бо він був 
раніш за мене. Я його не знав. Та я 
на те прийшов, христячй водою, щоб він 
був об’явлений Ізраїлеві. І свідчив 
Іван, кажучи: Я бачив Духа, що, мов 
голуб, сходив з неба і перебував на

М 428 ВІД ІВАНА

Другого дня Богоявлення на Літургії: 
В той час бачить Іван *



33 ньому. І я не знав його, але той, хто 
послав мене христйти водою, сказав 
мені: Над ким побачиш Духа, якйй 
сходить і над ним перебуває, той хри-

34 стйть Духом Святйм. І я бачив і за
свідчив, що він -  Син Божий.

Кінець Іванові Предтечі.

ГЛАВА 1.

О

35 На другий день знову * стояв Іван,
36 і двоє з його учнів. Побачивши Ісуса, 

ш,о надходив, мовив: Ось Агнець
37 Божий. Почули двоє учнів, як він
38 сказав те, і пішлй за Ісусом. Обер

нувшися і побачивши, що вонй йдуть, 
Ісус сказав до них: Чого шукаєте? 
Вонй сказали до нього: Равві, що 
означає: Учйтелю, де перебуваєш?

39 Він відповів їм: Ходіть і подивіться. 
Пішлй, отже, і побачили, де пере
буває, і того дня лишйлися в ньо
го. Було ж блйзько десятої годйни.

Середа СВІТЛОГО тижня: В той час ’
Це І святому апостолові Андрієві.



5

Андрій, брат Сймона Петра, був од- 
нйм із двох, що, почувши Івана, піш- 
лй за ним. Зустрів він спершу брата 
свого Сймона і сказав до нього: Ми 
знайшлй Месію, ш,о у перекладі озна
чає; Христос. І привів його до Ісуса. 
Ісус же, глянувши на нього, сказав: 
Ти -  Сймон, син Йбни, ти зватимеш
ся Кйфа, тобто Петро, що означає: 
Скеля.

зач. Другого дня вйрішив * пітй в Гали- 
лею. І, найшовши Филйпа, мовив до 
нього: Ідй за мною. А був Филйп з 
Витсаїди, з міста Андрія та Петра. 
Зустрів Филйп Натанаїла і сказав до 
нього: Ми найшлй того, про якого 
писав Мойсей у законі і пророки -  
Ісуса, сйна Йосифа, з Назарету. На- 
танаїл сказав йому: Що доброго може 
бути з Назарету? Мовив до нього 
Филйп: Прийдй і подивйся. Ісус, поба-

Неділя 1-ша посту: В той час вйрішив Ісус 
Це ж і святому апостолові Филипові.
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чивши, що до нього надходить Ната- 
наїл, сказав про нього: Ось справжній 
ізраїльтянин, в якому нема лукавства.

48 Натанаїл сказав: Звідкіль ти мене 
знаєш? У відповідь Ісус сказав йому: 
Перше, ніж Филйп тебе поклй- 
кав, я тебе бачив, як ти був під смо-

49 ковницею. Натанаїл відповів йому: 
Учйтелю, ти -  Син Божий, ти -  цар

50 Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: 
Тому ш;о я мовив до тебе: Я бачив 
тебе під смоковницею -  віруєш; по

зі бачиш більше, ніж те. І сказав до ньо
го: їстинно, істинно кажу вам: По
бачите небеса відкрйті і ангелів Бо
жих, як вонй возходять та сходять 
на Сйна Чоловічого.

га

^ Кінець середі й неділі, Андрієві й Филипові.

а 
п 
а 
а
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ГЛАВА 2

зач "̂Т  ̂ ретього дня * було весілля в Кані6 І Галилейській, і була там мати 
Ісуса. Запросйли на весілля також 
Ісуса та його учнів. Колй ж забракло 
вина, мати Ісуса каже до нього:
Вина не мають. Ісус відповів їй: Що 
мені і тобі, жінко? Ще не прийшла 
моя годйна. Але мати його мовила до 
слуг: Що тільки скаже вам, робіть.
Було ж там шість кам’янйх посудин на 
воду, що булй для юдейських очйщень; 
кожна вміщала дві або три міри. 
Сказав їм Ісус: Наповніть посудини 
водою. Вонй наповнили їх доверху.
Далі каже: Зачерпніть тепер і не
сіть до весільного старости. І понеслй.
Колй староста покуштував воду, що 
стала вином (а не знаючи, звідки воно

й Понеділок 2-го тижня: Одного разу * ^
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взялося; знали тільки слуги, які за
черпнули воду), заклйкав він моло- 

10 дого і каже до нього: Кожен чоловік 
дає спершу вино добре, а як упїоться
-  гірше. Ти ж добре вино зберіг досі. 
Ось такйй початок чудес учинйв Ісус у 
Кані Галилейській, і тим об’явйв свою 
славу, і учні його увірували в нього.

Кінець понеділкові.

По тому пішов він * у Капернаум, 
сам він і його мати, і братй та його уч
ні, і перебулй там кілька днів. Блйзь- 
ко була юдейська Пасха, і Ісус вйру-

14 шив до Єрусалйму. Знайшов він у хра
мі продавців волів, овець і голубів; си-

15 діли там і міняйли. І, зробйвши бич із 
мотуззя, вйгнав із храму всіх, і овець,
і волів; гроші міняйлів розсйпав, і сто- 
лй перевернув. А продавцям голубів 
сказав: Візьміть геть оце звідси, і не 
робіть дому Отця мого торговельним

П’ятниця світлого тижня: В той час прийшов Ісус *

ГЛАВА 2.
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домом! Пригадали тоді його учні, що 
напйсано було: Ревність дому твого 
мене з’їдає. Юдеї ж озвались і мовили 
до нього: Якйй знак даєш нам, що 
таке чйниш? Ісус у відповідь сказав 
їм: Зруйнуйте храм цей, і я за три 
дні його поставлю. Юдеї відповіли: 
Храм цей будовано сорок і шість років, 
а ти його за три дні поставиш? Та він 
говорйв про храм свого тіла. Аж колй 
воскрес із мертвих, згадали його учні, 
що він те говорйв їм, і увірували 
Писанню та слову, яке Ісус сказав був.

Кінець п’ятниці.

Колй він був на свято Пасхи в Єру
салимі, численні, бачачи чуда, що він 
творйв, увірували в його ім’я. Але 
Ісус не звірявсь їм, бо знав усіх; і не 
мав потреби, щоб хто йому свідчив 
про людйну, знав бо сам, що було в 
людйні.

434 ВІД ІВАНА



ГЛАВА 3.

ГЛАВА З

ув чоловік * з фарисеїв, Нико-
I  дйм на ім’я, одйн із визначнйх се

ред юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і 
каже до нього: Равві, ми знаємо, що 
ти прийшов як учйтель від Бога: ніхто 
бо, як Бог не з ним, не може такйх чу
дес творйти, які ти твориш. Озвався 
Ісус і мовив до нього: Істинно, істин
но кажу тобі: Колй хто не народиться 
з висот, не побачить Царства Божого. 
Никодйм сказав йому: Як може чо
ловік родйтись, колй вже старйй? Чи 
може він увійтй знову в утробу ма
тері своєї і народйтись? Ісус відповів:
А

Істинно, істинно, кажу тобі: Колй 
хто не народиться з водй та Духа, не 
може увійтй в Царство Боже. Що ро
диться від тіла -  тіло; що родиться

Четвер світлого тижня: В той час був одйн чоловік
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від Д>Ьса -  дух. Не дивз^іся, що я сказав 
тобі: Вам треба родйтися з висот. 
Вітер віє, кудй хоче, і шум його чуєш, 
але не знаєш, звідкіль приходить і ку
дй йде. Так воно з кожним, хто родить
ся від Духа. Відповів Никодйм і мовив 
до нього; Як воно може статись? Ісус 
у відповідь сказав йому: Ти -  вчйтель 
Ізраіля і не знаєш того? Ґстинно, 
істинно кажу тобі: Ми говоримо про 
те, ш;о знаємо, і свідчимо про те, ш;о 
бачили, та ви нашого свідчення не 
приймаєте. Колй я говорйв вам про 
земне і ви не віруєте, як увіруєте, ко
лй вам про небесне говорйтиму?

* ніхто не зійшов на небо, крім того, 
хто зійшов з неба: Син Чоловічий, що 
на небі. І як Мойсей підняв змія в пу- 
стйні, так Син Чоловічий має бути 
піднесений, щоб кожен, хто вірує у 
нього, мав життя вічне.

Кінець четвергові.

^  Неділя перед Воздвиженням: Сказав Господь:



16 Бо * так Бог полюбйв світ, що дав 
Сйна свого єдинородного, щоб кожен, 
хто вірує в нього, не загйнув, але мав

17 життя вічне. Бо Бог не послав у світ 
Сйна, щоб світ засудйти, але щоб ним 
спастй світ.

Кінець неділі перед Воздвиженням.

ГЛАВА 3.

18

19

20

21

Хто вірує в нього, не буде засудже
ний; хто ж не вірує, той уже засудже
ний, бо не увірував в ім’я єдинород- 
ного Сйна Божого. Суд же такйй; сві
тло прийшло у світ, та люди більше 
полюбйли темряву, ніж світло, бо ді
ла їхні булй лихі. Кожен бо, хто чй- 
нить зло, ненавидить світло і не йде до 
світла, щоб не вйявились діла його (бо 
вонй лукаві). А хто правду чйнить, іде 
до світла, щоб вйявилися діла його,
бо вонй зроблені у Бозі.

Кінець вівтіркові.

Вівторок 2-го тижня: Сказав Господь: *
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Після того * вйрушив Ісус зі своїми 
учнями у Юдейський край і перебував 
там із нйми та христйв. Іван теж хри- 
стйв в Еноні, біля Салйму, бо там бу
ло багато водй. І приходили тудй, і 
христйлися. Ще бо не вкйнули булй 
Івана у темнйцю. І от знялася супе
речка між учнями Івана та юдеями 
про очйщення. Прийшлй вонй до Іва
на і кажуть йому: Учйтелю, той, що 
був із тобою по той бік Йордану і 
про якого ти свідчив -  он він христйть, 
і всі йдуть до нього. Іван у відповідь 
промовив: Не може людйна нічого 
прийняти, якщо їй не дано з неба. Са
мі ви свідчите мені, що я сказав: Я не 
Христос, але мене послано поперед ньо
го. У кого невіста, той -  женйх. Дружба 
жениха, що стоїть і сл̂ Ьсає, радіє вель
ми голосом жениха. Така й моя радість.

Субота світлого тижня: В той час
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О
яка тепер сповнилася. Йому тре
ба ростй, мені ж -  маліти. Хто з висот 
приходить, той -  над усіма. Хто з 
землі, той земнйй, і говорить по-земно- 
му. Та хто з неба приходить, той над 
усіма. Що бачив і що чув, про те він 
свідчить, та свідчення його ніхто не 
приймає. Хто прийняв його свідчення, 
той ствердив, що Бог правдйвий.

Кінець суботі.

о,
і

34 Кого Бог послав, той говорить сло
ва Божі, бо без міри дає йому Бог

35 Д)Ьса. Отець любить Сйна і все дав йо-
36 му в руки. Хто вірує в Сйна, має жит

тя вічне. А хто не вірує в Сйна, той 
життя не побачить; гнів Божий над 
такйм перебуває.



ГЛАВА 4

0.

12

К олй Господь дізнався, що фари
сеї зачули, що Ісус збирає біль

ше учнів і христйть, ніж Іван, -  хоч сам 
Ісус не христйв, але його учні, -  ли- 
шйв він Юдею і пішов знову в Гали- 
лею. А треба було йому переходити 
через Самарію, 

зач І він * прибув до одного міста в Са
марії, яке називається Сихар, блйзько 
поля, яке дав був Яків своєму сйнові 
Ибсифові. Була ж там кринйця Якова. 
Ісус, утомйвшись з дороги, сів біля 

її кринйці. Було ж блйзько шостої годй- 
ни. Аж ось надходить жінка з Сама
рії водй набрати. Ісус каже до неї: Дай 
мені напйтися. Учні ж його пішлй булй 
до міста купйти харчів. Каже до ньо
го жінка самарянка: Ти -  юдей, і про-

0, Неділя 5-та після Пасхи, про самарянку: В той час Ісус *



10

11

12

13

14

15

16

ГЛАВА 4.

сиш пйти в мене, жїнки-самарянки? 
Бо юдеї не пристаїбть із самарянами. 
Ісус у відповідь сказав до неї: Якбй 
ти знала дар Божий і хто той, що то
бі каже: Дай мені нанйтися -  ти но- 
нросйла б у нього, і він дав би тобі во- 
дй живої. Мовить до нього жінка: І 
зачерпнути не маєш чим, пане, і кри- 
нйця глибока; звідкіль, отже, у тебе 
вода жива? Хіба ти більший від батька 
нашого Йкова, що дав нам цю кри- 
нйцю, і сам пив з неї, і синй йо
го, і худоба його? Ісус у відпо
відь сказав їй: Кожен, хто п’є цю 
воду, знову захоче пйти. Той же, 
хто пйтиме воду, якої я дам йому, 
не матиме спраги повіки. Вода бо, 
що я дам йому, стане в ньому джере
лом водй, яка тече в життя вічне. 
Каже до нього жінка: Дай мені, пане, 
тієї водй, щоб я не мала більше спра
ги і не приходила сюдй черпати. Він 
каже до неї: Ідй, поклйч твого



442 ВІД ІВАНА

О
О
ї ї

о

о

чоловіка і вернйся сюдй. Озвалася 
жінка і каже: Нема в мене чоловіка. 
Ісус відповів їй: Добре ти сказала: 
Нема в мене чоловіка. П’ятьох бо ма
ла ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, 
не чоловік тобі. Правду ти сказала. 
Жінка до нього каже: Бачу, пане, 
що ти пророк. Батькй наші на цій го
рі поклонялися, ви ж говорите, що в 
Єрусалймі місце, де треба поклоняти
ся. Ісус каже до неї: Повір мені, 
жінко: надходить час, колй ні на цій 
горі, ні в Єрусалймі не будете покло
нятись Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, 
чого не знаєте; ми ж поклоняємося то
му, що знаємо, бо від юдеїв приходить 
спасіння. Але надходить час, -  ба вже 
й тепер він, -  що справжні поклон
ники Отцеві кланятимуться в дусі і 
правді. І такйх поклонників Отець 
собі шукає. Бог є Дух; і ті, що йому 
поклоняються, повйнні в дусі і правді 
поклонятися. Жінка до нього каже:
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Знаю, що має прийтй Месія, тобто 
Христос, і як прййде, все звістйть 
нам. Каже їй Ісус: Це я, що розмовляю 
з тобою. Тут надійшлй його учні, і ди
вувалися, що він розмовляє з жінкою. 
Однак, ні одйн не спитав: Чого хочеш 
від неї? -  або: Чому розмовляєш з 
нею? Жінка покйнула свій глечик, 
побігла в місто і каже людям: Ходіть, 
подивіться на чоловіка, якйй сказав 
мені все, що я робйла. Чи не Христос 
він? І вййшли з міста і пішлй до нього.

у

Учні тим часом стали просйти його, 
• •

кажучи: Іж, учйтелю. Він сказав їм: 
Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте.

У

Учні заговорйли одйн до одного: Чи 
не приніс хто йому їсти? Каже до них 
Ісус: їжа моя -  чинйти волю того, 
хто послав мене, і завершйти його діло. 
Хіба ви не кажете: Ще чотйри місяці, 
і жнива настануть? А я кажу вам: Під
ведіть очі ваші і гляньте на нйви -  во- 
нй вже для жнив спілі. Хто жне, бе-

ГЛАВА 4.
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ре СВОЮ нагороду і збирає плодй для 
життя вічного, щоб сіяч із женцем ра
діли уіфіі. В цьому справджується при
слів’я: Хто інший сіє, а хто 
інший жне. Я послав вас жати те, к6- 
ло чого ви не трудйлися. Інші трудй- 
лися, ви ж у їхню працю вступйли. 
Численні самаряни з того міста увіру
вали в нього через слова жінки, що по
свідчила: Він сказав мені все, що я 
робйла. І колй прийшлй до нього са
маряни, просйли, щоб лишйвся в них, і 
він лишйвся там два дні. Та й багато 
інших увірували через його слово. І 
вонй сказали жінці; Тепер уже віру
ємо не через твоє слово, але тому що 
самі чули, і знаємо, що він справді 
Спасйтель світу, Христос.

Кінець неділі.

По двох днях він вййшов звідти в 
Галилею. Сам бо Ісус посвідчив: Не
ма пошани для пророка у своїй бать-
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ківщйні. Колй він прибув у Галилею, 
прийнялй його галилеяни; бачили бо 
все, що він учинйв був на святі в Єру- 
салймі, бо й вонй ходйли на те свято.

✓
Отже, він знову прийшов у Кану Гали- 
лейську, де з водй зробйв був вино.

І * був одйн царський урядовець, 
якого син нездужав у Капернаумі. За
чувши, що Ісус прибув з Юдеї в Гали- 
лею, він прийшов до нього і став про- 
сйти, ш;об він прийшов і зцілйв його 
сйна, бо той мав уже вмирати. Ісус 
каже до нього: Ви не вірите, якш;6 
не побачите знаків і чудес! Царський 
урядовець сказав йому: Господи, 
прийдй, поки не вмерла моя дитйна! 
Ісус мовив до нього: Ідй, твій син 
живе. Повірив чоловік слову, що 
сказав Ісус, і пішов. Колй він був уже 
в дорозі, слуги, що вййшли йому 
назустріч, сказали йому, що син його 
живйй-здорбвий. Він спитав їх, о котрій

Понеділок 3-го тижня: Того часу
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годйні стало йому легше. -  Учора 
ввечорі о сьомій годйні гарячка покй- 
нула його, вонй йому сказали. І зрозу
мів батько, що те сталося о тій самій 
годйні, колй Ісус сказав йому: Син 
твій живе. І увірував сам він і увесь 
дім його. Це друге чудо, що зробйв 
Ісус, вернувшись з Юдеї у Галилею.

Кінець понеділкові.

ВІД ІВАНА

ГЛАВА 5.

п *о тому було юдейське свято, і 
Ісус прибув до Єрусалйму. А є в 

Єрусалймі Овеча купіль, що зветься 
по-єврейському Витесда і має п’ять 
притворів. У них лежала сйла неду
жих, сліпйх, кривйх і сухйх, ЯКІ чека
ли, колй зрушиться вода: бо ангел Го
сподній сходив час від часу в купіль і

Неділя 4-та, про розслабленого: В той час *
Це ж і на освячення води. ^



ГЛАВА 5.

10

11

12

зрушував воду, і хто першим по зру
шенні водй спускався у купіль, виду
жував, хоч би яка була його недуга.

Кінець освяченню.

Був там одйн чоловік, що нездужав 
трйдцять ВІСІМ років. Побачив Ісус, що 
він лежйть, і, довідавшись, що він вже 
дуже довго нездужає, каже до нього: 
Бажаєш вйдужати? Відповідає йому 
недужий: Не маю нікого, пане, хто б 
мене спустйв у купіль, колй зрушиться 
вода; бо, колй я тудй приходжу, інший 
передо мною сходить. Ісус мовить до 
нього: Встань, візьмй ложе твоє і ходй!
І відразу вйдужав той чоловік, і взяв 
своє ложе, і почав ходйти. А був то 
день суботній. Юдеї кажуть тому, що 
вйдужав: Таж то субота. Не лйчить то
бі носйти ложе. Той їм відповів: Той, 
хто мене оздоровйв, сказав мені: Візьмй 
твоє ложе і ходй. Спитали його: Хто 
той, що сказав тобі: Візьмй твоє ложе
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і ходй? Але той, що вйдужав, не знав, 
хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був 
на тому МІСЦІ. Потім Ісус найшов його 
у храмі і мовив до нього: Оце ти вйду
жав, не фішй ж більше, щоб що гірше 
тобі не сталось. Чоловік пішов і оповів 
юдеям, що то Ісус оздоровйв його.

Кінець неділі.

Тому юдеї і переслідували Ісуса, 
що він учинйв те в суботу. Ісус відпо
вів їм:

* Отець мій діє понйні, і я дію. За 
те юдеї ще більше намагались його 
вбйти, та не тільки за те, що суботу 
порушував, а й за те, що називав Бога 
своїм Отцем, видаючй себе за рівного
_ ^
Богові. Ісус ВІДПОВІВ їм, кажучи: Іс
тинно, істинно кажу вам: Не може Син 
від себе діяти нічого, як тільки те, що 
бачить, як Отець діє. Бо що Отець

Середа 2-го тижня: Сказав Господь юдеям, які до
нього прийшлй: *

Це ж і мертвим у понеділок.
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20 діє, те саме також і Син діє. Отець бо 
любить Сйна і все йому показує, що сам 
діє. І більші від цих діла йому покаже,

21 щоб ви дивувалися. Бо як Отець во
скрешає померлих і оживляє, так і

22 Син, кого хоче, оживляє. Отець бо не 
судить нікого, але дав Сйнові увесь

23 суд, щоб усі почитали Сйна, як почи
тають Отця. Хто не почитає Сйна, 
той не почитає Отця, якйй послав 
його.

24 Істинно, істинно кажу вам: Хто 
слухає моє слово і вірує в того, хто 
послав мене, має життя вічне, і на суд 
не приходить, бо від смерти перейшов 
у життя.

Кінець середі І мертвим у понеділок.

25 Істинно, істинно кажу вам: Надхо
дить час, ба вже й тепер він, колй по
мерлі почують голос Сйна Божого і.

Четвер 2-го тижня: Сказав Господь юдеям, які до нього
прийшлй: *

Це ж і мертвим у вівторок і в суботу.
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почувши, оживуть. Бо як Отець має 
життя у собі, так і Сйнові дав, щоб 
мав життя у собі, і дав йому вла
ду суд чинйти, бо він -  Син Чоло
вічий. Не дивуйтеся цьому, бо 
надходить час, колй всі, що у гробах, 
почують його голос, і вййдуть ті, що 
чинйли добро, на воскресіння життя, 
а ті, що чинйли зло, на воскресіння 
суду. Не можу я нічого діяти від себе 
самого.

* Я суджу так, як чую, і суд мій спра- 
ведлйвий, бо я шукаю не моєї волі, 
але волі того, хто послав мене.

Кінець четвергові, і мертвим.

Колй б я свідчив сам за себе, свідчен
ня моє було б неправдйве. Але за мене 
свідчить інший, і я знаю, що свідчен
ня, якйм він за мене свідчить, вірне. 
Послали ви булй до Івана, і він свід-

П’ятниця 2-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй:
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чив правді. Та я не потребую від людей 
свідчення, але кажу вам це, щоб ви 
спаслйся. Той був світич, що горйть 
і світить, і ви бажали деякий час ті
шитись його світлом. Та в мене свід
чення більше, ніж Івана: діла, що Отещ> 
дав мені, щоб я зробйв, -  ці самі ді
ла, що я роблю, свідчать про мене, 
що Отець мене послав. І Отець, якйй 
послав мене, свідчить за мене, та ви 
ні голосу його не чули, ні вйду його 
не бачили ніколи. І не маєте слова йо
го, яке б у вас перебувало; ви бо не 
віруєте в того, кого він послав. До
сліджуйте Писання, в якйх, як гадає
те, маєте життя вічне. І вонй свідчать 
за мене. Але ви не бажаєте прийтй до 
мене, щоб мати життя. Я не приймаю 
слави від людей. Та я пізнав вас, що не 
маєте в собі любови до Бога. Я при
йшов в ім’я Отця мого, і ви мене не при
ймаєте; якбй хто інший прийшов у 
власному імені, ви б його прийнялй.
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Як ви можете вірувати, колй ви славу 
одйн від одного приймаєте, а слави, 
яка від єдйного Бога, не шукаєте? Не 
гадайте, що я винуватиму вас перед 
Отцем; ось той, що вас винуватить: 
Мойсей, на якого ви надієтесь. Бо як- 
бй ви вірили Мойсеєві, то й мені пові
рили б, про мене бо писав він. Колй ж 
не вірите його писанням, як моїм сло
вам повірите?

ГЛАВА 6.

П о тому Ісус пішов на той бік 
Галилейського, тобто Тиверіяд- 

ського, моря. Ішла за ним сйла наро
ду; бачили бо чуда, які він учинйв над 
недужими.

Кінець п’ятниці.

Ісус зійшов на гору і сів там з учня
ми своїми. А було вже недалеко до 
Пасхи, свята юдейського.



о.

о

ПІДВІВШИ очі * і побачивш и, що 
сйла лю дей іде до нього, каже до Фи- 
лйпа: Д е нам купйти хліба, ш,об ці

6 їли? Казав він так, щ об вйпробувати
7 ЙОГО, знав бо сам, щ о має робйти. Фи- 

лйп озвавсь до нього: Та й за двісті 
динаріїв хліба не вйстачило б , щ об  
кожному хоч трохи дісталось. К аж е  
до нього одйн з учнів, -  А ндрій, брат 
Сймона Петра: Є тут одйн хлончй- 
на, щ о має п’ять ячмінних хлібів і дві 
рйби; але щ о це на таку сйлу людей!

10 Сказав Ісус: В еліть людям сісти. 
Було ж  багато травй на тому місці, і
сіли ВОНЙ -  числом ЯКЙХ п’ять ТЙСЯЧ 40-

11 ловіків. Узяв Ісус хлібй і, воздавши  
хвалу, роздав тим, щ о сиділи; так са-

12 мо й рйби, скільки хотіли. К олй ж  
ВОНЙ наситйлися, мовив до своїх уч
нів: З бер іть  шматкй, щ о зосталися,

13 щ об ніщо не пропало. І зібрали та 
наповнили дванадцять кошів куснями

ГЛАВА 6.

Середа 5-го тижня: В той час Ісус, підвівши очі *
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ЯЧМІННОГО хліба, які булй залйшилися 
в тих, що їли.

Побачивши * чудо, яке зробйв Ісус, 
лїбди заговорйли: Це справді пророк, 
що має прийтй у світ.

Кінець середі.

Ісус же, довідавшись, що вонй хо
чуть прийтй і взяти його силоміць, щоб 
зробйти царем, відійшов сам-одйн зно
ву на гору. Колй ж настав вечір, учні 
його зійшлй до моря і, ввійшовши в 
човен, попливлй на той бік моря, до 
Капернауму. Уже смеркалося, а Ісус 
ще не був прийшов до них. І море 
схвилювалося, бо був сйльний вітер. 
Пропливлй вонй якйх двадцять п’ять- 
трйдцять стадій, аж бачать -  Ісус іде 
по морю і наближається до човна -  і 
налякались. Він до них каже: Це я, 
не бійтесь! І хотіли його взяти у чо
вен, але човен зараз же причалив до

Субота 2-га після Пасхи: В той час, побачивши *

Ж  ж  ж  ш ш ш- ш ш ш ш т ш ш ш
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землі, до якої прямували. На другий 
день народ, що стояв по той бік моря, 
бачив, що не було там іншого човна, 
тільки одйн, до якого Ісус не ввійшов 
разом зі своїми }^нями і яким його учні 
відпливлй самі. Інші ж човнй прибулй 
з Тиверіяди блйзько до того місця, де 
їли хліб, колй Господь воздав хвалу. 
Отож, колй народ побачив, що нема 
там ні Ісуса, ні його учнів, сіли в човнй 
і прибулй до Капернауму, шукаючи 
Ісуса. А знайшовши його по тім боці 
моря, мовили до нього: Учйтелю, ко
лй ти прибув сюдй? Ісус відповів їм: 
Істинно, істинно кажу вам: Ви шу
каєте мене не тому, що чуда бачили, а 
тому що їли хліб і наситйлись.

* Дбайте не про їжу, що минає, а 
про їжу, що лишається на життя віч
не, яку вам дасть Син Чоловічий, бо 
його Бог Отець назнаменував.

Кінець суботі.

Вівторок 3-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: *
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Вонй ж мовили до нього: Що нам 
робйти, щоб діла Божі чинйти? Ісус у 
відповідь сказав їм: Діло Боже -  ві
рувати в того, кого він послав. Вонй 
сказали: Якйй знак робиш, щоб ми 
побачили і увірували в тебе? Що чй- 
ниш? Батькй наші їли в пустйні манну, 
як напйсано: Дав їм їсти хліб з неба. 
Ісус сказав їм: Істинно, істинно кажу 
вам: Не Мойсей дав вам хліб з неба, 
але Отець мій дає вам правдйвий хліб 
з неба. Бо хліб Божий -  той, що з неба 
сходить і дає життя світові.

Кінець вівтіркові.

Мовили тоді до нього: Господи, давай 
нам завжди такого хліба! Ісус сказав 
їм:

* Я -  хліб життя. Хто приходить до 
2̂і' мене, не голодуватиме; хто в мене ві

рує, не матиме спраги ніколи. Та я

Середа 3-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: *

^  Це і мертвим у середу.
О
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сказав вам: Ви бачили мене, і не віру
єте. Усе, що мені дає Отець, прййде 
до мене, і того, хто до мене приходить, 
я не відкйну; бо я зійшов з неба не для 
того, щоб мою волю чинйти, а волю 
того, хто мене послав. Ось така воля 
того, хто мене послав: щоб з усього, 
що він мені дав, я нічого не погубйв, 
але воскресйв його в останній день.

Кінець середі і мертвим.

Така бо * воля мого Отця: щоб ко
жен, хто бачить Сйна і вірує в нього, 
мав життя вічне, і я воскрешу йо
го в останній день. Обурились юдеї на 
нього за те, що сказав був; Я хліб, 
що зійшов з неба, і говорйли: Хіба то 
не Ісус, син Йосифа, якого батька- 
матір ми знаємо? Як же він тепер 

43 твердить: Я зійшов з неба? Озвався 
Ісус і сказав їм: Не ремствуйте між

40

41

42

0. Четвер 3-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: Така *
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собою. Ніхто не може прийтй до мене, 
колй Отець, якйй послав мене, не 
приведе його, і я воскрешу його в ос
танній день.

Кінець четвергові.

Напйсано в пророків: Усі будуть 
навчені Богом. Кожен, хто чув від 
Отця і навчйвся, приходить до мене. 
Не щоб хто бачив Отця, бо той тільки 
бачив Отця, хто від Бога. Істинно, іс
тинно кажу вам: Хто вірує в мене, має 
життя вічне.

* Я -  хліб життя. Батькй ваші їли 
манну в пустйні і померли. А це -  хліб, 
що з неба сходить, щоб той, хто його 
їстиме, не вмер, я -  хліб живйй, що 
зійшов з неба. Колй хто їстиме цей 
хліб, жйтиме повіки. І хліб, що я дам, 
то моє тіло за життя світу. Тут юдеї 
стали сперечатися між собою, кажу-
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чи: Як отой може нам дати своє тіло 
їсти? Ісус сказав їм: їстинно, іс
тинно кажу вам: Як не їстимете тіла 
Сйна Чоловічого і не нйтимете його 
крови, не матимете життя в собі. Хто 
їсть моє ТІЛО і п’є мою кров, має жит
тя вічне, і я воскрешу його в останній 
день.

Кінець п’ятниці.

Бо ТІЛО моє -  правдйва їжа, і кров 
моя -  правдйве питво.

* Хто їсть моє ТІЛО і п’є мою кров, у 
мені перебуває, і я -  в ньому. Як мене 
послав живйй Отець і я живу Отцем, так 
і той, хто їсть мене, жйтиме мною. Це
-  хліб, що зійшов з неба. Не як батькй 
ваші їли манну і померли: хто їстиме 
цей хліб, жйтиме ПОВІКИ. Так говорйв 
він, колй навчав у синагозі, в Капер- 
наумі. Почувши це, багато-хто з йо-

Понеділок 4-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: * ^
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г6 учнів говорйли: Жорстока ця мо
ва! Хто може її слухати? Ісус, знаючи 
в собі, що учні його ремствують, мо
вив до них: Чи вас це спокушує? А що, 
колй побачите, як Син Чоловічий во- 
зходить тудй, де був перше? Дух ожив
ляє, тіло ж нічого не помагає. Слова, 
що я сказав вам -  дух і життя. Та де
хто з вас не вірує. Ісус бо знав від са
мого початку, хто ті, що не вірують, 
і хто той, що його зрадить. І додав: 
Ось чому я сказав вам, що ніхто не 
може прийтй до мене, колй йому не 
буде дано моїм Отцем. З того часу 
багато-хто з його учнів відійшлй від 
нього і більше з ним не ходйли. Тому 
Ісус сказав до дванадцятьох: Невже й 
ви хочете відійтй? Озвався до нього 
Сймон Петро: Господи, до кого нам 
ітй? У тебе -  слова життя вічного. Ми 
увірували і пізнали, що ти -  Христос, 
Син Бога живого.

Кінець понеділкові.
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Ісус ВІДПОВІВ їм: Хіба я не вйбрав 
вас дванадцятьох? Та одйн з вас -  
диявол! Він говорив про Юду, сйна 
Сймона Іскарібта; той бо, одйн з два
надцятьох, мав його зрадити.

п
ГЛАВА 7.

о тому * ходйв Ісус по Галилеї; він 
не ХОТІВ більше ходйти по Юдеї, 

бо юдеї бажали убйти його. Наближа
лося ж юдейське свято Кз^ок. І мовили 
до нього братй його: Ідй звідси в 
Юдею; нехай учні твої побачать діла, 
що ти робиш. Ніхто бо не чйнить ні
чого тайно, колй бажає бути явним. 
Якщо ти таке робиш, явй себе світові. 
Бо і братй його не вірували в нього. 
Тоді Ісус відповів їм: Не надійшов іще 
час мій; ваш час -  готовий завжди. 
Світ не може вас ненавидіти; мене він

М Вівторок 4-го тижня: В той час * ^
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ненавидить, бо я свідчу проти нього, 
що діла його лихі. Ідіть, отже, ви на 
свято; я не піду на те свято, мій час ще 
не настав. Сказавши це до них, він ли- 
шйвся у Галилеї. Та колй братй його 
пішлй на свято, він так само пішов, од
нак не явно, а наче потай. Юдеї шу
кали його на святі і питалися: Де він? 
І люди говорйли багато про нього між 
собою; одні твердили: Він добрий; а 
інші відповідали: Ні, він лише народ 
туманить. Однак, ніхто не говорйв про 
нього явно, зо страху перед юдеями.

Кінець вівтіркові.

в  половині свята * Ісус увійшов у 
храм і почав навчати. І дивувались 
юдеї, кажучи: Як він знає Писання, 
не вчйвшись? Ісус озвався і мовив до 
них: Моя наука не моя, а того, хто 
послав мене. Якщо хто хоче чинйти 
його волю, знатиме, чи ця наука від

Середа 4-го тижня: У переполовення П’ятдесятниці
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18 Бога, чи я говорю від себе. Хто гово
рить від себе, той шукає власної слави. 
Хто ж шукає слави того, якйй йо
го послав, той правдйвий, і неправди

19 немає в ньому. Хіба Мойсей не дав вам 
закону? Та ніхто з вас закону не вико-

20 нує. Чому хочете мене вбйти? Озвався 
народ: Чи не навіжений ти? Хто тебе

21 хоче вбйти? Ісус у відповідь сказав їм: 
Одне діло зробйв я, і ви всі дивуєтеся.

22 Мойсей дав вам обрізання -  не щоб 
воно було від Мойсея, але від батьків,

23 і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чо
ловік приймає обрізання в суботу, 
щоб не був порушений закон Мойсея; 
ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу

24 оздоровйв цілу людйну. Не судіть по 
зовнішньому вйду; судіте судом спра-

25 ведлйвим. Казали, отже, деякі з єру- 
салймлян: Чи це не той, якого хочуть

26 убйти? Ось він говорить явно, і не 
кажуть йому нічого. Невже і старшй- 
на справді вйзнала, що він -  Христос?
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Та про цього ми знаємо, звідкіля він; а 
Христос, колй прййде, ніхто не знати
ме, звідкіля він. Ісус промовив голос
но, навчаючи у храмі; І мене знаєте, 
і знаєте, звідкіля я. Однак, я прийшов 
не від себе самого; але правдйвий той, 
хто послав мене, і його ви не знаєте. 
Я ж його знаю, бо я від нього, і він ме
не послав. Тому й хотіли вонй його 
схопйти. Та ніхто не наклав рук на 
нього, бо ще не настала його годйна.

Кінець середі.

Численні з народу увірували в нього 
і казали: Невже Христос, як прййде, 
більше чудес чинйтиме, ніж учинйв 
цей? Зачули фарисеї, що народ так 
гомонів про нього, і первосвященики 
й фарисеї вйслали слуг, щоб його схо
пйти. Тоді Ісус промовив: Ще трохи 
часу я з вами, і піду до того, хто мене 
послав. Шукатимете мене, і не знайде
те. І де я буду, не зможете прийтй.
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Юдеї ж говорйли між собою: Кудй 
він хоче йти, що ми його не знайдемо? 
Чи не до розсіяних між греками хоче 
йти і греків навчати? Що означає це 
слово, яке він сказав: Шукатимете 
мене, і не знайдете; і, де я буду, не 
зможете прийтй?

Останнього * велйкого дня свята 
стояв Ісус і клйкав на ввесь голос: 
Колй хто спраглий, нехай прййде до 
мене і п’є! Хто вірує в мене, як каже 
Писання: Ріки водй живої потечуть із 
нутра його. Так він говорйв про Духа, 
що мали прийняти ті, які увірували в 
нього. Бо не прийшов був ще Дух Свя- 
тйй, тому що Ісус не був ще прослав
лений. Деякі з народу, чуючи ті слова, 
казали: Він справді пророк. їнші го
ворйли: Він -  Христос. Ще інші мо
вили: Чи Христос прййде з Галилеї? 
Хіба не сказано в Писанні, що Хри- 
стос має прийтй з роду Давйда, з се-

ГЛАВА 7.

Неділя 8-ма, П’ятдесятниця: Останнього *
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ла Вифлеєму, ЗВІДКИ був Давйд? І вй- 
ник роздор через нього серед народу.

» Деякі хотіли його схопйти, та ніхто не 
« наклав рук на нього. Вернулись слуги 

до первосвящеників та фарисеїв, і ті 
їх питають: Чому ви його не привелй?
Слуги відповіли: Ніколи чоловік не 
говорйв так, як цей чоловік говорить. 
Фарисеї казали: Чи й ви далй себе 

^ звестй? Невже хто зі старпійни або 
фарисеїв увірував у нього? Та прокля
тий той народ, що не знає закону!

^ Озвавсь до них Никодйм, що приходив 
до нього вночі, одйн з них: Хіба закон 
наш судить чоловіка, не вйслухавши 
його спершу і не довідавшись, що він 
робить? Ті йому у відповідь сказали:
Чи й ти з Галилеї? Розслідй і побачиш: 
з Галилеї пророк не приходить.

Переступи неділі 8-ій, П’ятдесятниці, наперед.

І  466 ВІД ІВАНА Л

І розійшлйся кожен до свого дому.



ГЛАВА 8.

О

ГЛАВА 8.

І сус же пішов на Олйвну гору. 
Вдосвіта знову прибув до храму, 
і ввесь народ прийшов до нього; він 

сів і став їх навчати.
Привелй тоді кнйжники й фарисеї 

до нього * жінку, пійману на чужолож- 
стві; поставили її посередині і кажуть 
до нього: Учйтелю, цю жінку піймано 
саме тепер на перелюбстві. Мой- 
сей у законі велів нам такйх камену- 
вати. А ти що кажеш? Це вонй так го- 
ворйли, спокушаючи його, щоб мати в 
чому його оскаржити. Ісус же нахи- 
лйвся додолу і писав пальцем по землі. 
А що вонй наполягали та допйтува- 
лися в нього, він підвівсь і каже до 
них: Хто з вас без гріха, нехай пер
ший кйне на неї каменем! І знову, на-

Це святим жінкам: В той час кнйжники й фарисеї
привелй до Ісуса *
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хилйвшись, писав по землі. Почувши 
те, вонй стали виходити одйн по одно
му, почавши від старших аж до останніх; 
лишйвся тільки Ісус та жінка, ш;о стояла 
посередині. Підвівсь Ісус і, не поба
чивши нікого, крім жінки, мовить до 
неї: Жінко, де ті, ш,о тебе обвинувачу
вали? Ніхто не осудйв тебе? Та відпо
віла: Ніхто, Господи. Тоді Ісус сказав: 
І я тебе не осуджую; ідй, та більше не 
грішй.

Кінець СВЯТИМ жінкам.
Читай 8-ій неділі, П’ятдесятниці:

ВІД ІВАНА

*
І знову говорйв до них Ісус, кажучи: 
Я -  світло світу. Хто йде за мною, не 

буде ходйти в темряві, а матиме світло 
життя.

Кінець 8-ій неділі, П’ятдесятниці.

І мовили до нього фарисеї: Ти свід
чиш сам про себе: твоє свідчення не- 
правдйве. Ісус відповів їм: Хоч я і

Четвер 4-го тижня:
Сказав Господь юдеям, які до нього прийшлй:
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свідчу сам про себе, свідчення моє прав- 
дйве, бо я знаю, звідкіль я прийшов і 
кудй йду; ви ж не знаєте, звідкіля при
ходжу і кудй йду. Ви судите по тілу; я 
не суджу нікого. І колй я суджу, суд мій 
правдйвий, бо я не сам, але я і Отець, 
якйй послав мене. Таж і в законі вашім 
напйсано, ш,о свідчення двох людей 
достовірне. Я свідчу про себе самого, 
і Отець, якйй послав мене, свідчить 
про мене. Тоді вонй йому сказали: Де 
твій Отець? Ісус відповів: Ні мене ви 
не знаєте, ні Отця мого. Якбй ви мене 
знали, знали б і Отцй мого. Він промо
вив ті слова біля скарбоні, колй навчав 
у храмі. І ніхто його не схопйв, бо не 
прийшла іш,е його годйна.

Кінець четвергові.

Знову сказав їм: * Я відходжу, і 
ви мене шукатимете, і в грісі вашім 
помрете. Кудй я йду, ви не можете

П’ятниця 4-го тижня: Сказав Господь юдеям, 
ЯКІ до нього прийшлй: *

Це ж і в суботу ПІСЛЯ Воздвиження.
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прийтй. Юдеї казали: Чи не вб’є він, 
бува, себе самого, колй каже: Кудй я 
йду, ви не можете прийтй? Далі додав: 
Ви здолу, я -  згорй. Ви -  з цього світу, 
я -  не з цього світу. Тому я сказав 
вам: Помрете у гріхах ваших; бо колй 
не увіруєте, що я сущий, помрете у 
ваших гріхах. Вонй йому сказали: Хто 
ти? Ісус відповів їм: Я споконвічний, як 
уже сказав вам. Багато маю я про вас 
сказати і осудйти. Та той, хто послав 
мене, правдйвий, і що я чув від нього, 
те у світі говорю. Вонй не збагнули, 
що він їм про Отця говорйв. Тоді Ісус 
мовив до них: Колй ви Сйна Чоловічого 
піднесете вгору, тоді взнаєте, що я 
сущий і що від себе не чиню нічого, 
але, як навчйв мене Отець мій, говорю. 
Той, хто послав мене -  зо мною, і не 
лишйв мене самого, бо я завжди чиню 
те, що йому до вподоби. Колй він гово
рйв так, численні увірували в нього.

Кінець п’ятниці, і суботі після Воздвиження.



о

31 Сказав, отже, Ісус * до тих юдеїв, 
які увірували в нього: Колй ви про
буватимете в моїм слові, справді бу-

32 дете моїми учнями; і ви пізнаєте прав-
33 ду, і правда вйзволить вас. Вонй йому 

відповіли: Ми потомки Авраама і не 
булй ніколи невільниками ні в кого.
Як же ти говориш: Будете вйзволені?

34 Ісус відповів їм: Ґстинно, істинно ка
жу вам: Кожен, хто чйнить гріх -  гріха

35 невільник! Невільник не перебуває в 
домі повіки; син перебуває повіки.

36 Отже, як Син вас вйзволить, справді
37 будете вільні. Знаю, що ви потомки 

Авраама, однак хочете мене вбйти, бо 
моє слово не має місця у вашому серці.
Я говорю те, що бачив в Отця мого, а 
ви робите те, що чули від батька ва-

39 шого. Ті йому у відповідь сказали: 
Авраам -  наш батько. Каже їм Ісус:
Якбй ви булй дітьмй Авраама, чинйли

40 б діла Авраама. Та ось тепер хочете

[І ГЛАВА 8. 471 ^

Субота 4-го тижня: Сказав Господь

38
(0̂
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Зач.
32

вбйти мене, -  чоловіка, якйй вам ска
зав правду, яку він чув від Бога. Так 
Авраам не робйв. Ви чйните діла 
батька вашого. Ті йому кажуть; Ми 
не народйлись з чужоложства; одйн у 
нас Отець -  Бог. Ісус сказав їм:

* Якбй Бог був Отець ваш, ви б 
мене любйли, бо я від Бога вййшов і 
прийшов.

Кінець суботі.

Не від себе самого прийшов я, але 
він послав мене. Чому ви не розумієте 
моєї мови? Бо ви не можете слухати 
мого слова. Диявол -  ваш батько, і 
ви хочете чинйти волю батька вашого. 
Він був душогубець від початку і не 
тримався правди, бо правди нема в 
ньому: колй говорить брехню, зі свого 
говорить, бо він брехун і брехні батько. 
Мені ж, що правду вам кажу, ви не вї-

Понеділок 5-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: *
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рите. Хто з вас може обвинуватити 
мене у грісі? Чого, отже, колй кажу

47 вам правду, ви мені не вірите? Хто від 
Бога, слухає слова Божі. Ви тому не

48 слухаєте, що ви не від Бога. Озвались 
юдеї і сказали йому: Хіба не добре 
кажемо, що ти самарянин і біса 
маєш? Відповів Ісус: Я не маю біса, 
але шаную Отця мого; ви ж знева
жаєте мене. Я не шукаю слави для се
бе; є, хто шукає, і судить.

* Істинно, істинно кажу вам: Хто 
берегтйме моє слово, повіки не поба
чить смерти.

Кінець понеділкові.

52 Юдеї йому сказали: Тепер ми зна
ємо, що біса маєш. Авраам помер і 
пророки, а ти кажеш: Хто берегтйме 
моє слово, смерти повіки не зазнає.

53 Невже ти більший, ніж Авраам, наш

49

50

51

Вівторок 5-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: *
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І  батько, якйй помер? І пророки помер
ли. Кого ти з себе робиш? Ісус відпо
вів: Якщо я самого себе прославляю, 
слава моя -  ніщо. Отець мій, про яко
го кажете: Він Бог наш -  він мене 
прославляє. Та ви його не знаєте, я ж 
його знаю. І якбй я сказав, що його 
не знаю, я був би такйй, як ви -  неправ- 
домовець. Та я його знаю і бережу 
його слово. Авраам, ваш батько, був 
радий на думку, що побачить мій день; 
і він бачив, і зрадів. Юдеї йому сказа-

I  ли: П’ятдесят років ще не маєш, і ти 
бачив Авраама? Сказав їм Ісус: Іс
тинно, істинно кажу вам: Перше, ніж 
був Авраам, я є. І сягнули по каміння, 
щоб кйнути на нього; та Ісус, ухилйв- 
шись, пройшов серед них і вийшов із 
храму.

Кінець вівтіркові.
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ГЛАВА 9.

1 І І  рохбдячи, Ісус побачив чоловї-
2 X  А  ка, сліпого зроду. Спитали його 

учні: Учйтелю, хто згрішйв: він, чи 
батькй його, що він сліпйм родйвся? 
Відповів Ісус: Ні він не згрішйв, ні

^ батькй його, але щоб діла Божі вйяви- 
лись на ньому. Поки дня, я мушу робй- 
ти діла того, хто послав мене; бо ніч 
надходить, за якої ніхто не зможе дї-

5 яти. Поки я у світі, я -  світло світу.
6 Сказавши це, плішув на землю, зро- 

бйв грязь із слйни і помастйв гряззю
очі сліпому. І сказав до нього: Ідй,

^  вмййся в Силоамській купелі (що у пе- 
^  рекладі означає: Посланий). І пішов

той, умйвся, і вернувся зрячим. Сусіди 
ж і ті, що бачили його раніше сліпйм, 
заговорйли: Чи то не той, що все

Неділя про сліпородженого: Одного разу, проходячи,



( 0.

СИДІВ і жебрачив? Одні казали: То він. 
Інші: Ні, але подібний до нього. Він 
же каже: Це я! І спитали його: Як 
прозріли твої очі? Він відповів: Чо
ловік, що зветься Ісус, зробйв грязь, 
помастйв мені очі і сказав: Піди до 
Силоаму і умййся. Пішов я, умйвся, і 
прозрів. Вонй його спитали: Де він? 
Каже той: Не знаю. І ведуть того, 
що був сліпйй, до фарисеїв. Була ж 
субота, колй Ісус зробйв грязь і від- 
крйв йому очі. Фарисеї спитали його, 
як він прозрів. Він сказав їм: Він по
клав мені на очі грязь, я вмйвся, і ба
чу. Деякі з фарисеїв казали: Цей 
чоловік не від Бога, бо не шанує субо
ти. їнші мовили: Чи може грішний 
чоловік такі чуда творйти? І вйникла 
серед них незгода. І знову кажуть слі
пому: Ти ж що кажеш про того, що 
відкрйв тобі очі? Той відповів: Він -  
пророк. Однак, юдеї не вірили, що він 
був сліпйй і прозрів, аж поки не поклй-

476 ВІД ІВАНА



ГЛАВА 9. 477

0.

О
а
о
ї ї

а
о
ї ї

ї ї

ї ї

19 кали батьків того прозрілого. І спи
тали їх: Чи то ваш син, про якого 
кажете, що він сліпйм родйвся? Як же

20 воно, що він тепер бачить? Батькй 
його у відповідь сказали: Знаємо,

21 що то наш син, і що сліпйм родйвся. А 
як він тепер бачить -  не знаємо, і хто 
відкрйв йому очі -  не знаємо. Спитай
те його: він дорослий і скаже сам про

22 себе. Так казали його батькй, бо бо
ялися юдеїв: юдеї бо вже булй змови
лися, щоб вйключити з синагоги кож
ного, хто його визнаватиме Христом.

23 Тому батькй його сказали: Він дорб-
24 слий, його спитайте. І вонй поклйкали 

вдруге чоловіка, що був сліпйй, та ка
жуть йому: Віддай славу Богові! Ми зна-

25 ємо, що той чоловік -  грішник. Озвався 
той: Чи він грішник, не знаю. Знаю

26 одне: я був сліпйй, і тепф бачу. Вонй 
йому сказали: Що він тобі зробйв? Як

27 він відкрйв тобі очі? Той відповів: Я вже 
сказав вам, і ви чули; що іще хочете
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чути? Чи не хочете й ви його учнями 
стати? Ті з лайкою накйнулись на ньо
го і сказали: Ти -  його учень! Ми -  
учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мой- 
сея промовляв Бог. А цього не знаємо, 
звідкіля він. У відповідь чоловік ска
зав їм: Тож воно й дйвно, що ви не 
знаєте, звідкіля він, а він відкрйв ме
ні очі. Знаємо, що Бог не сл>Ьсає гріш
ників; а хто богобоязлйвий і чйнить 
його волю, того він вислухує. Одвіку 
нечувано, щоб хто відкрйв очі сліпому 
зроду. Якбй він не був від Бога, не міг 
би був зробйти нічого. Ті у відповідь 
йому сказали: Ти ввесь у гріхах ро- 
дйвся, і нас навчаєш? І прогнали його 
геть. Довідався Ісус, що вони геть 
його прогнали, і, зустрівши його, 
сказав до нього: Віруєш у Сйна Чоло
вічого? Той відповів: Хто він, Госпо
ди, щоб я увірував у нього? Сказав 
йому Ісус: І ти бачив його, і той, хто 
говорить з тобою -  це він. Тоді той
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сказав: Вірую, Господи! І поклонйвся 
йому.

Кінець неділі.

І мовив Ісус: * Я прийшов у цей 
світ на суд; щоб ті, що не бачать, ба
чили, і ті, що бачать, сліпйми стали. 
Почули це деякі з фарисеїв, що булй 
при ньому, і кажуть йому: Невже й 
ми СЛІПІ? Ісус їм сказав; Якбй ви 
булй сліпйми, гріха б не мали; але, то
му що кажете; Ми бачимо -  гріх ваш 
зостається.

ГЛАВА 10.

* *І стинно, істинно кажу вам; Хто 
входить в овечу кошару не воріть

ми, а влізає деінде, той -  злодій і роз
бійник. Хто ж увіходить ворітьми.

Четвер 5-ГО тижня: Сказав Господь юдеям, 
які до нього прийшлй: * 

Святителям на Утрені: Сказав Господь юдеям, 
які до нього прийшлй: **
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той -  пастир овець. Йому воротар від
чиняє, і вівці слухаються його голо
су, і він клйче своїх овець по імені, і 
виводить їх. Колй вйведе свої вівці, 
іде поперед них, і вівці йдуть слідом за 
ним, бо знають його голос. За чужйм 
вонй не підуть, втечуть від нього, бо 
не знають голосу чужйх. Сказав їм 
Ісус цю прйтчу, та вонй не зрозуміли, 
що він казав їм. Тому Ісус іще раз про
мовив до них: Ґстинно, істинно кажу 
вам: Я -  для овець ворота. Усі, скіль
ки б їх не було прийшло передо мною,
-  ЗЛОДІЇ і розбійники, і вівці не послу
хали їх.

* Я -  ворота. Хто ввійде через 
мене, спасеться. Він увійде, вййде, і 
знайде пашу.

Кінець четвергові, і святителям на Утрені.

Святителям на Літургії: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: *



І  ГЛАВА 10.

Злодій не приходить, хіба щоб кра
сти, убивати, вигублювати. Я прийшов, 
щоб мали життя, і мали його вповні. 
Я -  добрий пастир. Добрий пастир 
життя своє дає за овець. Наймит, якйй 
не пастир і якому вівці не належать, 
бачить вовка, що надходить, і кйдає 
вівці та біжйть геть; і вовк хапає їх і 
розполохує. Наймит же втікає, бо він 
наймит і не дбає про вівці. Я -  добрий 
пастир, і знаю моїх, і мої мене знають. 
Отець мій знає мене, і я знаю Отця; я 
життя моє кладу за мої вівці. Ще й інші 
вівці маю, що не з цієї кошари; і їх 
мушу привестй: вонй почують мій го
лос, і буде одне стадо й одйн пастир.

Кінець святителям.

* Тому Отець мене любить, бо я 
кладу моє життя, щоб знову його взя
ти. Ніхто не бере його від мене, я сам

П’ятниця 5-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: *
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від себе кладу його. Владу маю його 
покласти і владу маю його назад узяти. 
Цю заповідь я прийняв від Отця мого. 
І знову постала суперечка між юдеями 
за ті слова. Численні з них казали: 
Він біса має; він не при умі. Чому 
його слухаєте? Інші ж казали: То 
не слова біснуватого. Хіба біс може 
відкрйти сліпйм очі?

Було тоді * Обновлення в Єрусалй- 
мі, і була зима. Ісус проходжувався у 
храмі Соломбна, у притворі. Обступй- 
ли його юдеї і йому кажуть: Доки 
триматимеш душу нашу? Колй ти 
Христос, скажй нам одверто! Ісус від
повів їм: Казав я вам, та ви не віру
єте. Діла, які я чиню в ім’я Отця мого
-  вонй свідчать за мене. Та ви не віру
єте, бо ви не з моїх овець.

* * Вівці МОЇ голосу мого слуха
ються, і я їх знаю: вонй йдуть слідом

На посвячення церкви: Того часу було
Субота 5-го тижня: Сказав Господь юдеям,

ЯКІ до нього прийшлй:
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за мною, 1 я даю їм життя вічне.
Кінець п’ятниці і посвяченню церкви.

Не пропадуть вонй повіки, і ніхто не 
віїрве ЇХ ІЗ рук МОЇХ. Отець мій, якйй 
мені дав їх, більший від усіх, і ніхто не 
зможе вйрвати їх з рук Отця мого! Я 
і Отець -  одно. Юдеї знов сягнули по 
каміння, щоб каменувати його. Ісус 
мовив до них: Багато добрих діл я 
показав вам від Отця мого. За котре з 
тих діл каменуєте мене? Юдеї відповіли 
йому: За добре діло ми тебе не каме- 
нуємо, а за богохульство! За те, що, був
ши людйною, ти робиш з себе Бога! 
Озвався до них Ісус: Хіба не напйсано 
в законі вашім: Я сказав: Ви -  богй? 
Колй, отже, закон зве богами тих, до 
якйх було слово Боже, а Писання не 
може бути порушеним, то як же до то
го, кого Отець освятйв і послав у світ, 
ви говорите: Ти богохулиш, бо я ска
зав, що я -  Син Божий? Не вірте мені.
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ЯКЩ О я не роблю діл Отця мого! Колй 
ж роблю, і ви не хочете мені вірити, 
ділам вірте, щоб ви пізнали і увірува
ли, що Отець у мені, і я в Отці.

Кінець суботі.

І знову вонй бажали його схопйти, 
та він ухилйвся від їхніх рук. І пішов 
знову на той бік Йордану, на місце, де 
Іван раніш христйв, і перебував там. 
Багато людей зійшлося до нього і каза
ли: Іван не зробйв ні одного чуда, 
але все, що Іван говорйв про нього, 
була правда. І численні увірували в 
нього.

ГЛАВА 11.

Б ув * одйн недужий. Лазар, з Ви- 
танії, села Марії та Гі сестрй Мар- 

ти. Марія; якої брат Лазар був хворий, 
була та, що мйром була помазала Г6-

Лазарева субота: В той час був
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епода і волоссям своїм обтерла йому 
ноги. Послали сестри до нього сказати 
йому: Господи, ось той, якого ти лю
биш, хворує. Почувши це, Ісус мо
вив: Недуга ця не на смерть, але на 
славу Божу: щоб Син Божий нею про-

5 славився. Любйв же Ісус Марту, і її
6 сестру, і Лазаря. І як почув, що цей 

хворіє, ще два дні лишйвся на тому 
МІСЦІ, де перебував. По тому мовив до 
учнів: Ходімо знову в Юдею. Учні 
йому казали; Учйтелю, оце недавно 
юдеї тебе хотіли каменувати, і ти 
знов тудй йдеш? Відповів Ісус: Чи не 
дванадцять годйн дневі? Колй хто хо
дить удень, не спотикається, бо ба-

10 чить світло світу цього. Колй ж хто 
ходить уночі, спотикається, бо в ньо-

11 му нема світла. Сказавши це, мо
вив до них: Лазар, наш прйятель,

12 заснув; але я піду збуджу його. Учні йо
му кажуть: Господи, колй спить,

13 вйдужає. Ісус говорйв про його смерть;

ГЛАВА 11.



вонй ж гадали, що він говорйв про 
спочйнок у сні. Тоді Ісус каже їм од- 
вфто; Лазар помер, і я за вас радію, 
що мене там не було, щоб ви увірува
ли. Та ходім до нього. Тоді Тома, на 
прізвище Близнюк, сказав до співуч- 
нів: Ходімо й ми з ним, щоб разом 
умерти. Прибувши, Ісус застав його 
вже чотириденним у гробі. Була ж 
Витанія недалеко Єрусалйму, стадій з 
п’ятнадцять, і багато з юдеїв зійшлось 
до Марти та Марії, щоб їх розважити 
по братові. Марта, почувши, що Ісус 
наближається, побігла йому назустріч, 
тоді як Марія сиділа в хаті. Заговорй- 
ла Марта до Ісуса: Господи, якбй ти 
був тут, мій брат не вмер би! Та й те
пер знаю, що все, що ти попросиш у 
Бога, Бог дасть тобі. Ісус їй каже: 
Твій брат воскресне. Каже до нього 
Марта: Знаю, що воскресне у вос
кресіння, в останній день. Ісус відпо
вів їй: Я -  воскресіння і життя. Хто

486 ВІД ІВАНА



В мене вірує, навіть колй помре -  жй-
26 тиме. Кожен, хто живе і вірує в мене,
27 не помре повіки. Віриш тому? Каже 

йому: Так, Господи, вірую, що ти 
Христос, Син Божий, що приходить у

28 цей світ. Сказавши це, пішла і поклй- 
кала свою сестру Марію, і каже пошеп
ки: Прийшов Учйтель і тебе клйче.

29 Як тільки вона це почула, встала хут-
30 ко і пішла до нього. Ісус ще не вві

йшов був у село; він був на тому місці,
31 де його зустріла Марта. Юдеї, що булй 

з нею в хаті та її потішали, побачив
ши, що Марія встала хутко і вййшла, 
пішлй за нею, бо думали, що вона

32 йде до гробу, щоб там плакати. Та 
Марія, прийшовши тудй, де був Ісус і, 
побачивши його, впала йому до ніг і 
сказала йому: Господи, якбй ти був

33 тут, мій брат не вмер би! Побачивши 
Ісус, що вона плаче і що юдеї, які 
прийшлй з нею, також плачуть, роз
жалобивсь духом і, зворушений, спи-

ГЛАВА 11. 487
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тав: Де ви його поклали? Кажуть 
йому: Ідй, Господи, і подивйсь. Про- 
сльозйвся Ісус. Тоді юдеї стали казати: 
Дивйсь, як він його любйв! А деякі з 
них мовили: Чи той, що зробйв зря
чими сліпого очі, не міг так учинйти, 
щоб і цей не помер? Ісус знову розжа
лобивсь і пішов до гробу. Була то 
печера, і на вході був камінь. Ісус ска
зав: Відкотіть камінь! Марта, сестра 
померлого, каже йому: Господи, вже 
воняє, бо четвертий день уже. Озвав
ся Ісус: Хіба я не казав тобі, що, як 
увіруєш, побачиш славу Божу? І від- 
котйли камінь. Ісус звів очі вгору і 
мовив: Отче, дякую тобі, що ти вйслу- 
хав мене. Я знаю, що ти завжди 
мене вислухуєш, але задля людей, що 
стоять навколо, сказав я, щоб вонй 
увірували, що ти мене послав. Промо
вивши це, клйкнув на ввесь голос: 
Лазарю, вййди сюдй! І мертвий вй- 
йшов з обв’язаними крайкою руками й
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ногами, та з лицем, обмотаним хуст
кою. І сказав їм Ісус: Розв’яжіть йо
го і пустіть, нехай іде. Бачивши, що 
зробйв Ісус, увірували в нього числен
ні юдеї, ЯКІ зійшлйся булй до Марії.

Кінець Лазаревій суботі.

Деякі з них, однак, пішлй до фари
сеїв і оповіли їм, що зробіів Ісус.

Зібрали тоді первосвященики та фа
рисеї раду * і говорйли: Що нам ро- 
бйти? Той чоловік робить сйлу чудес! 
Якщо ми лйпіимо його так, усі увіру
ють у нього, і прййдуть римляни, знй- 
щать місто наше й народ наш! Одйн 
же з них, Каяфа, що був первосвя
щеником того року, мовив до них: 
Ви не розумієте нічого і не знаєте, що 
ліпше буде вам, колй одйн чоловік по
мре за народ, а не ввесь люд загйне. 
Сказав він це не від себе самого, але

Понеділок 6-го тижня: В той час зібрали фарисеї та
первосвященики раду на Ісуса *



і  490 ВІД ІВАНА ?

О
тому що був первосвящеником того 
року і пророкував, що Ісус мав умерти 
за народ; і не тільки за народ, але і щоб 
зібрати в одно розсіяних дітей Божих. 
Від того, отже, дня вонй радились між 
собою, як би його вбйти. Тому Ісус не 
ходйв уже більше явно серед юдеїв, 
але пішов звідти в околицю біля пу- 
стйні, у місто, зване Ефра'ім, і пере
бував там з учнями своїми. Наближа
лася юдейська Пасха, і багато людей з 
околиці прибуло перед Пасхою до 
Єрусалйму, щоб очйститися. Вонй 
шукали Ісуса і, стоячй у храмі, гово- 
рйли між собою; Як вам здається? 
Чи не прййде він на свято? Первосвя
щеники ж і фарисеї далй булй наказ, 
що, колй хто довідається, де він, має 
донестй, щоб його схопйти.

Кінець понеділкові.



ГЛАВА 12.

ГЛАВА 12.

З а шість днів до Пасхи прибув Ісус
* у Витанію, де був Лазар, 

якйй був помер і якого воскресйв Ісус. 
Там, отже, справили йому вечерю, 
і Марта услуговувала. І Лазар був одйн
з тих, які СІЛИ з ним до столу. Марія 
взяла літру мйра з щйрого нарду, вель
ми дорогоцінного, помазала ноги 
Ісуса і обтерла їх своїм волоссям; і 
наповнився дім пахощами мйра. Каже 
тоді одйн з його учнів, Юда Іскарібт, 
що мав його зрадити: Чому не про
дано це мйро за трйста динаріів і не 
роздано бідним? Сказав він так не то
му, що піклувався про бідних, але то
му, що був злодій; він мав при собі ка- 
лйтку і крав те, що тудй кйдали. Ісус 
промовив: Лишіть Гі. Вона зберегла

В квітну неділю на Літургії: 
Шість днів перед Пасхою прибув Ісус
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те мйро на день мого похорону. Бід
них маєте з собою завжди, мене ж 
не маєте завжди. Тим часом багато 
юдеїв дізналися, що він там, і зійшлй- 
ся не тільки Ісуса ради, але також, 
щоб Лазаря побачити, якого він во- 
скресйв з мертвих. Тоді первосвяще
ники змовилися і Лазаря вбйти, бо 
численні юдеї лишйли їх через нього 
і увірували в Ісуса. На другий день 
сйла людей, які прийшлй на свято, 
почувши, що Ісус іде в Єрусалйм, 
взялй пальмове гілля і вййшли йому 
назустріч з окликами: Осанна! Благо- 
словен, хто йде в ім’я Господнє, цар 
Ізраїлів! І, найшовши осля, Ісус сів 
на нього, як напйсано: Не бійся, дочко 
Сіону, ось твій цар іде верхи на жере
б’яті ослйці. Цього не збагнули його 
учні спершу, але, колй Ісус просла
вився, вонй згадали, що це було на
пйсано про нього і що таке вчйнено 
йому.



Та й народ, що був при ньому, 
колй він був вйкликав Лазаря з гробу
і воскресйв його з мертвих, -  свідчив 
про це. Тому й народ вййшов йому на
зустріч, бо довідався, що він учинйв 
те чудо.

Кінець квітній неділі.

Тоді фарисеї між собою говорйли: 
** Бачите, що нічого не вдієте, бо ввесь 
світ іде за ним. Булй ж серед тих, 
які прийшлй поклонйтися на свято, 
деякі греки. Вонй приступйли до Фи- 
лйпа, що був з Битсаїди Галилейської,
і стали його просйти, кажучи: Пане, 
хочемо побачити Ісуса. Приходить Фи- 
лйп і говорить Андрієві, а Андрій з 
Филйпом знову приходять і кажуть Ісу- 
сові. А Ісус відповів їм: Прийпіла го- 
дйна, щоб прославився Син Чоловічий. 
Істинно, істинно кажу вам: Пшенйчне

В святу й велику середу на Утрені, до зачала 44, 
не пропускаючи: В той час народ, що був з Ісусом, * 
Вівторок 6-го тижня: В той час зібрали фарисеї раду на 

Ісуса, і говорйли: **



ВІД ІВАНА І

І Юзерно, коли не впаде в землю і не 
вмре, лйшиться саме-одне; колй ж 
умре, багато плоду приносить. Хто 
любить життя своє, той його погубить; 
хто ненавидить життя своє на цьому 
СВІТІ, той його збереже на життя вічне.
Хто мені служить, хай іде слідом за 
мною: і де я, там і слуга мій буде. Хто 
мені служйтиме, того шануватиме 
Отець. Тепер стривожилась душа моя,
і ш;о мені казати: Отче, спасй мене 
від цієї годйни? Таж тому я і прийшов
-  на цю годйну!

* Отче, прослав ім’я своє! І злйнув 
голос із неба: І прославив, і знову 
прославлю! Народ, що стояв там і

__ ^
чув це, говорйв: То був грім. Інші ж 
казали: Ангел промовив до нього!
Ісус у відповідь сказав: Не ради ме
не ізлйнув той голос, але ради вас.
Тепер цьому світові суд; тепер буде 
вйгнаний геть князь цього світу. І я.

Зач. 
воздв. 
ч. хр.

На Воздвиження Хреста, на Утрені: Сказав Господь:
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колй буду піднесений з землі, притягну 
всіх до себе. Це він казав, щоб зазна
чити, якою смертю мав умерти. На
род озвався до нього: Ми чули в за
коні, що Христос перебуватиме повіки. 
Як, отже, ти кажеш, що Син Чоло
вічий має бути піднесений? Хто він -  
той Син Чоловічий? Ісус відповів їм: 
Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, 
поки світло у вас, щоб не обгорнула 
вас темрява. Хто ходить у темряві, не 
знає, кудй йде.

* Поки маєте світло, віруйте у сві
тло, щоб стати синами світла.

Кінець вівтіркові і хресту.

Сказавши це, Ісус відійшов і скрйв- 
ся від них. Та хоч і як багато чудес 
він зробйв перед нйми, вонй не віру
вали в нього, щоб збулося слово про
рока Ісаї, якйй сказав був: Господи,

Середа 6-го тижня: Сказав Господь юдеям,
ЯКІ до нього прийшлй: *
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ХТО повірив тому, що ми чули, 1 рамено 
Господнє кому об’явйлось? Вонй не 
моглй увірувати, тому що Ісая ще й так 
сказав був: Він засліпйв їм очі і зака
менілим учинйв їхнє серце, щоб очйма 
не бачили, щоб серцем не розуміли і не 
навернулись, та щоб я їх не вйгоїв. Це 
сказав Ісая, колй бачив славу його і го- 
ворйв про нього. Однак, чимало з вель
мож увірувало в нього, але через фари
сеїв не признавалися, щоб їх не вй- 
ключили з синагоги; бо вонй любйли 
людську славу більше, ніж славу Божу. 
Тоді Ісус скрйкнув на ввесь голос: Хто 
вірує в мене, вірує не в мене, а в того, 
хто послав мене! І хто мене бачить, 
той бачить того, хто послав мене. Я -  
світло, і я прийшов у світ, щоб кожен, 
хто вірує в мене, не перебував у тем
ряві. Колй хто слзЬсає мої слова і не бе
реже їх, я його не суджу; бо я прийшов 
не суд йти світ, а спастй світ.

Кінець середі.
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Хто відкидає мене і слів моїх не 
приймає, той має суддю свого: слово, 
яке я сказав -  воно його судйтиме в 
останній день. Бо не від себе говорйв 
я; Отець, якйй послав мене, дав мені 
заповідь, що маю казати і що промов
ляти. І я знаю, що заповідь його -  
життя вічне. Те, отже, що я кажу, ка
жу так, як мені казав Отець.

Кінець великій середі на Утрені.

ГЛАВА 13.

Перед * святом Пасхи, Ісус, знаючи, 
що прийшла його годйна перейтй з 

цього світу до Отця, полюбйвши своїх, 
що булй в світі, полюбйв їх до кінця. 
Під час вечері, колй диявол уже вклав 
у серце Юди Іскарібта, сйна Сймона, 
щоб його зрадив.

Читай у великий четвер на Літургії:

У великий четвер, Євангеліє 1-ше на умиванні ніг: 
в той час, перед *
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Ісус, знаючи, що Отець дав йому 
все в руки і що він вййшов від Бога і 
вертається до Бога, -  встав від вечері, 
скйнув одежу, узяв рушнйк і підпере
зався. Тоді налйв водй до умивальни
ці і почав умивати учням ноги і обти
рати рушником, якйм був підпереза
ний. Підходить, отже, до Сймона Пе
тра, і той йому каже: Ти, Господи, 
вмиватимеш мені ноги? Ісус у відпо
відь каже йому: Те, що роблю, ти тепер 
не знаєш; зрозумієш потім. Петро йо
му каже: Ні, не мйтимеш мені ніг 
повіки! Ісус йому відповідає: Колй я 
тебе не обмйю, не матимеш зі мною 
частки. Каже до нього Сймон Петро: 
Господи, не тільки ноги, але й руки, 
і голову! Ісус каже йому: Тому, хто 
обмйтий, нічого не треба вмивати, крім 
самйх ніг; увесь бо він чйстий. І ви чй- 
сті, але не всі. Знав бо, хто мав його 
зрадити, тому й мовив: Не всі ви чйсті.

Кінець 1-му Євангелію на вмиванні.

498 ВІД ІВАНА
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Обмйвши їм ноги, * надів знову оде
жу, сів до столу і каже до них: Чи 
знаєте, гцо я зробйв вам? Ви звете ме
не: Учйтель, Господь, і добре кажете, 
бо я є. Колй, отже, я. Господь і учйтель, 
умйв вам ноги, і ви повйнні мйти 
ноги одйн одному, я  дав вам.прйклад, 
щоб, як я зробйв вам, так і ви робйли. 
Істинно, ІСТИННО кажу вам: Слуга не 
більший від пана свого, і посланий не 
більший від того, хто послав його. 
Знаючи те, щаслйві будете, колй так 
чинйтимете.

Кінець 2-му Євангелію, після умивання.
Перейди великому четвергові до Матея, зачало 108, 

від половини: І колй вони їли...

Говорю я не про всіх вас, знаю бо, 
кого я вйбрав, але щоб збулося Пи
сання: Хто їсть зі мною хліб, п’яту 
свою підніс на мене. Ось нйні говорю 
вам, перед тим, як воно настане,

ГЛАВА 13.

Євангеліє 2-ге, після умивання ніг: 
в той час, колй Ісус умйв ноги учням.
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щоб, колй настане, ви увірували, що я
А

-  Сущий. Істинно, істинно кажу вам: 
Хто приймає того, кого я пошлю -  
мене приймає, і хто мене приймає -  
приймає того, якйй послав мене. Ска
завши так, Ісус стривожився духом і 
посвідчив: Істинно, істинно кажу вам:

✓
Одйн з вас мене зрадить! Учні, збенте
жені, дивйлися одйн на одного, не зна
ючи, про кого він говорйв. Був же за 
столом, при його грудях, той з його 
учнів, якого Ісус любйв. До нього й 
кивнув Сймон Петро та сказав йому: 
Спитай, хто той, про якого він гово
рить. І він, нахилйвшись до грудей 
Ісуса, каже йому: Господи, хто це? 
Ісус відповів: Той, кому я, вмочйвши 
у тарілку, дам кусень хліба. І вмочйв 
кусень, і подав Юді Іскарібтові, сйнові 
Сймона. І за куснем увійшов у нього 
сатана. Сказав йому Ісус: Що рббїші, 
робй швйдко! Але ніхто з тих, що бу
яй при столі, не зрозумів, про що він
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йому говорйв. А що Юда мав калйтку, 
дехто гадав, що Ісус сказав йому: Купй 
чого нам треба на свято; або щоб дав 
дещо бідним. Узявши кусень, той за
раз же вййшов. Була ж ніч. Колй він 
вййшов, Ісус промовив:

Тепер * прославився Син Чоло
вічий і Бог прославився в ньому. І ко
лй Бог прославився в ньому. Бог і йо
го прославить у собі, і прославить йо
го скоро. **

Дітоньки, ще трохи я з вами. Шу
катимете мене, та, як я сказав юдеям: 
Кудй я йду, ви не можете йти; так са
мо й вам кажу нйні. Нову заповідь даю 
вам, щоб ви любйли одйн одного. Як 
я полюбйв вас, так любіть і ви одйн 
одного! По тому всі знатимуть, що ви 
мої учні, колй матимете любов одйн 
до одного. Каже до нього Сймон Пе
тро: Господи, кудй йдеш? Відповів

ГЛАВА 13.

О
Євангеліє 1-ше святих страстей:

Сказав Господь своїм учням: Нйні *
** Кінець у велику середу на Часах, коли перечитаються 

И всі чотири євангелисти.
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Йому Ісус: Кудй я йду, не можеш те
пер ітй за мною; потім підеш за мною. 
Петро каже до нього: Господи, чому 
не можу тепер ітй за тобою? Життя 
моє покладу за тебе! Відповів Ісус: 
Життя твоє покладеш за мене? Ґстин- 
но, істинно кажу тобі: Заки запіє пі
вень, ти трйчі відречешся мене.

ГЛАВА 14.
*зач. ‘ не тривожиться серце ваше!

-/\.В іруйте в Бога, і в мене віруйте. 
В домі Отця мого жйтел багато. Колй б 
не так, я б сказав вам, бо я йду при
готовити вам місце. І колй відійду і 
приготую вам місце, вернуся і вас до 
себе візьму, щоб і ви булй там, де я. 
Кудй я йду, дорогу знаєте. Каже до 
нього Тома: Господи, не знаємо, ку
дй ти йдеш, і як нам дорогу знати?

П’ятниця 6-го тижня: Сказав Господь своїм учням:



Ісус йому сказав: Я -  дорога, істина 
і життя. Ніхто не приходить до Отця, 
як ТІЛЬКИ через мене. Якбй ви мене 
знали, і Отця мого знали б. Віднйні 
знаєте його і бачили його. Филйп 
каже йому: Господи, покажй нам 
Отця, і доволі буде нам. Мовить Ісус 
до нього: Стільки часу я з вами, і ти 
мене не знаєш, Филйпе? Хто бачить 
мене, той бачить Отця. Як же ти го-

10 вбриш: Покажй нам Отця? Невже не 
віруєш, ш;о я в Отці і Отець у мені?

* Слова, які говорю до вас, не від 
себе говорю. Отець, якйй у мені пе-

11 ребуває, він творить діла. Віруйте ме
ні, що я в Отці і Отець у мені.

Кінець п’ятниці.

Колй ж ні, через самі діла віруйте.
12 ІСТИННО, істинно кажу вам: Хто в ме

не вірує, той діла, які я роблю, робй- 
тиме. А й більші від них робйтиме, бо

ГЛАВА 14.

Субота 6-го тижня: Сказав Господь своїм учням: *
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<3ач.ап .
Юді

я йду до Отця. І все, що будете про- 
сйти в моє ім’я, зроблю, щоб Отець 
прославився у Сйні. Зроблю все, чо
го б ви не просйли в моє ім’я. Якщо 
ви мене любите, зберігайте мої запо
віді. Я просйтиму Отця, і він дасть вам 
іншого Утіпійтеля, щоб з вами був по
віки, Духа істини, якого світ не може 
прийняти, бо його не бачить і не знає. 
Ви ж його знаєте, бо він перебуває 
з вами і у вас буде. Я не лишу вас 
сйротами, я до вас прийду. Ще трохи, 
і світ мене уже не побачить більше. 
Ви ж мене будете бачити, бо я живу, і 
ви будете жйти. І взнаєте того дня, що 
я в моєму Отці, і що ви в мені, і я у 
вас.

* Хто має мої заповіді і береже 
їх, той мене любить. Хто ж мене лю
бить, того мій Отець любйтиме, і я 
його любйтиму, і сам об’явлюся йому.

Кінець суботі.

Святому апостолові Юді: Сказав Господь своїм учням:
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✓
Юда ж, не Іскарібт, каже йому: 

Господи, як воно, що ти не СВІТОВІ, а 
нам об’явйшся? Ісус озвався до нього і 
мовив: Колй хто мене любить, сло
во моє берегтйме, і Отець мій буде 
його любйти, і ми прййдемо до ньо
го, і в ньому закладемо житло. Хто ж 
мене не любить, слів моїх не береже. 
Слово, що ви чуєте, не моє, але Отця, 
якйй послав мене.

Кінець апостолові Юді.

Це я мовив до вас, колй перебував з 
вами. Утішйтель же, Дух Святйй, яко
го Отець зішле в моє ім’я, той на- 
вчйть вас усього і все вам нагадає, що 
я був сказав вам. Мир лишаю вам, мій 
мир даю вам; не так, як світ дає, даю 
вам його.

* Хай не тривожиться серце ваше 
і не лякається! Ви чули, що я вам ска
зав: Відходжу і до вас вернуся. Якбй

О Понеділок 7-го тижня: Сказав Господь своїм учням: * ї ї
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ви мене любйли, зраділи б, що я йду 
до Отця; Отець бо більший, ніж я. Те
пер я вам сказав, перед тим, як воно 
станеться, щоб, колй станеться, ви 
увірували. Небагато говорйтиму біль
ше з вами; надходить бо князь світу 
цього. Він, щоправда, у мені не має 
нічого. Але щоб світ знав, що я люблю 
Отця і, як Отець мені заповідав, так 
чиню. Вставайте, ходімо звідси!

ГЛАВА 15.

-  виноградина правдйва, і 
жх. Отець мій -  виноградар. Кожну 

гілку в мені, що не приносить плоду, він 
відтішає. Кожну ж, що плід приносить, 
він очищає, щоб більше плоду прино
сила. Ви вже очйщені словом, якйм я 
промовляв до вас. Перебувайте у мені, 
і я у вас! Як не може гілка сама з себе

м 2 вересня, Мамантові: Сказав Господь своїм учням: *



ГЛАВА 15.

10

приносити плоду, колй не перебува
тиме на винофадині, так і ви, колй не 
перебуватимете в мені. Я -  виноградина, 
ви -  гілки. Хто перебуває в мені, і я в 
ньому, той багато плоду приносить. 
Без мене нічого не можете чинйти. 
Якщо хто не перебуває в мені, того, 
як гілку, викинуть геть, і він усохне; 
зберуть їх і у вогонь кйнуть, і вонй 
згорять. Колй ж ви в мені перебува
тимете і колй мої слова у вас перебу
ватимуть, чого б ви не ХОТІЛИ, просі
те, і воно вам буде.

Кінець понеділкові і святому.

Отець мій тим прославляється, що 
ви приносите плід щедро і станете мо
їми учнями.

* Як мене Отець полюбйв, так і я 
полюбйв вас. Перебувайте у моїй лю
бові! Ви в моїй любові будете пере
бувати, колй заповіді мої будете збе-

11 Травня, Мокієві: Сказав Господь своїм учням: *



508 ВІД ІВАНА

рігати, як і я зберіг заповіді Отця мо
го і в його любові перебуваю. Я гово- 
рйв вам це, щоб у вас була моя радість 
і щоб ваша радість була повна. Це моя 
заповідь, щоб ви любйли одйн одного, 
як я вас полюбйв. Більшої від цієї 
любови ніхто не має, як та, колй хто 
життя своє кладе за друзів. Ви -  мої 
друзі, колй робите все, що я вам запо
відаю. Я вас більше не називатиму слу
гами: слуга бо не відає, що його пан ро
бить. Я вас зву друзями, бо я об’явйв 
вам усе, що чув від Отця мого. Не ви ме
не вйбрали, а я вйбрав вас і настановйв, 
щоб ви йшли і плід принеслй, та щоб 
ваш плід тривав, і щоб усе, чого б ви 
не просйли в Отця в моє ім’я, дав вам.

Кінець святому.

зач. * Це вам заповідаю: щоб ви лю-
52 бйли одйн одного. Якщо світ вас нена-

Субота 3-го тижня після Пасхи: 
Сказав Господь своїм учням: * 

Це ж і мученикам.
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видить -  знайте, що він мене перше, 
ніж вас, зненавидів. Якбй ви булй 
від світу, світ своє любйв би. А що ви 
не від світу, бо я вйбрав вас від світу, 
тому світ вас ненавидить. Згадайте сло
во, що я був сказав вам: Слуга не біль
ший від пана свого. Якщо пересліду
вали мене, переслідуватимуть і вас; і 
якщо слово моє зберігали, зберігати
муть і ваше. Та все те робйтимуть вам 
за моє ім’я, не знають бо того, хто по
слав мене. Якбй я не прийшов був і не 
говорйв до них, гріха не мали б. Але 
тепер вонй вйправдання за їхній гріх 
не мають. Хто ненавидить мене, і От
ця мого ненавидить. Якбй я не чинйв 
був серед них діл, якйх ніхто інший не 
чинйв, гріха не мали б. Тепер же і ба
чили, і зненавиділи -  і мене, і Отця 
мого. Але щоб здійснйлося слово, що 
напйсане в законі їхньому: Зненавиді
ли вонй мене безпідставно. Як прййде 
Утішйтель, якого зішлю вам від От-
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ця, Дух ІСТИНИ, якйй від Отця похо
дить, він свідчитиме про мене. Та й ви 
свідчитимете, бо ви зі мною від початку.

с
ГЛАВА 16.

казав я вам те, щоб ви не зневі
рилися. Вас вйключать із синагог.

І настане годйна, * колй кожен, хто 
вас убиватиме, гадатиме, що службу 
приносить Богові.

Кінець суботі і мученикам.

Вам чинйтимуть те, бо ні Отця, ні 
мене вонй не пізнали. Я ж сказав вам це, 
щоб, колй прййде та годйна, ви згадали 
те, що я говорйв вам. Спочатку я не 
казав вам того, бо я був з вами. Те
пер же я йду до того, хто послав ме
не, і ніхто з вас мене не питає: Кудй 
йдеш? Але тому, що я вам це сказав.

Вівторок 7-го тижня: Сказав Господь своїм учням:
Настане час, *



ГЛАВА 16.

серце ваше сповнилося смутком. 
Однак, кажу вам правду: Ліпше для 
вас, щоб я відійшов, бо, колй я не 
відійду, Утішйтель до вас не прййде. 
Колй ж відійду, пошлю його до вас.
І колй він прййде, вйставить на яв 
у світі гріх, справедлйвість і суд:

9 щодо гріха -  бо не вірують у мене; 
0) 10 щодо справедлйвости -  бо йду до 

Отця мого, і ви мене більше не по-
11 бачите; і щодо суду -  бо князь цьо-
12 г6 світу вже засуджений. Багато ще 

маю вам казати, та не можете пе-
^ 13 ренестй тепер. А колй прййде той. 

Дух істини, він наведе вас на всю 
правду.

Кінець вівтіркові.

о

0

1 Бо він не говорйтиме ВІД себе, але 
говорйтиме, що почує, і звістйть, що

14 має настати. Він мене прославить, бо 
з мого візьме і звістйть вам.



о

о

0)

о

Усе, що Отець має -  моє. Тому я 
сказав вам, що він з мого візьме і зві- 
стйть вам. Ще трохи, і ви мене не буде
те бачити більше, і знову трохи, і ме
не побачите; бо я йду до Отця. Тоді 
деякі з його учнів заговорйли одйн до 
одного: Що означає те, що він гово
рить: Ще трохи, і ви мене не будете 
бачити, і знову трохи, і мене побачи
те? І: Я йду до Отця? Казали, отже: 
Що означає те трохи, про яке він го
ворить? Не знаємо, що він хоче ска
зати. Ісус же, знаючи, що вонй хочуть 
його спитати, мовив до них: Питаєте 
одйн одного, що я хотів сказати сло
вами: Ще трохи, і ви мене не будете 
бачити, і знову трохи, і мене побачи- 
те? Істинно, істинно кажу вам: Ви го- 
лосйтимете й ридатимете, а світ раді
тиме. Ви журйтиметесь, але журба 
ваша в радість обернеться. Жінка у 
болях, колй родить, бо вйбила Гі годй-

й  Середа 7-го тижня: Сказав Господь своїм учням:

1=
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1ЛАВА 16.

на; коли ж народиться дитятко, з ра
дощів, що на світ людйна народйлась, 
не пам’ятає більше своєї муки. Та й 
ви тепер у журбі. Але я вас знову 
побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто 
ваших радощів від вас не відійме. То
го дня ви не будете мене питати нічого.

* Істинно, істинно кажу вам: Чо
го б ви не просйли в Отця в моє ім’я, 
він дасть вам.

Кінець середі.

Досі ви нічого не просйли в моє ім’й. 
Просіте -  і одержите, щоб радість 
ваша була повна. Я говорйв вам це у 
прйтчах. Надходить годйна, колй 
більше не буду говорйти до вас у прйт
чах, але одверто ЗВІШ.У вам про 
Отця. Того дня просйтимете в моє 
ім’я, і не кажу, що буду за вас Отця 
благати: сам бо Отець вас любить, 
бо ви полюбйли мене і увірували, що

0. Четвер 7-го тижня: Сказав Господь своїм учням:



Я ВІД Бога вййшов. Я вййшов від От
ця і прийшов у світ, і знову світ лишаю, 
і вертаюсь до Отця. Кажуть до нього 
учні; Ось тепер ти говориш одверто і не 
кажеш ніякої прйтчі. І тепер ми відає
мо, що ти знаєш усе, і не потребуєш, 
щоб хто тебе питав; тому ми віруємо, 
що ти від Бога вййшов. Відповів їм 

й Ісус: Віруєте тепер? Ось надходить го- 
дйна, і тепер вона, колй ви розсієтеся 

й кожен у свій бік і мене лйшите самого. 
Та я не сам, бо зі мною Отець. Сказав 
я вам це, щоб ви мали мир у мені.

Кінець четвергові.

й у  світі страждатимете. Та бадьо
ріться! Я переміг світ.

514 ВІД ІВАНА
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ГЛАВА 17.

зач ак промовляв Ісус і, * підвівши очі
А до неба, сказав: Отче, прийшла 

годйна. Прослав свого Сйна, щоб Син

Я Неділя 7-ма, святих отців, що в Нікеї: В той час Ісус,



і  ̂ ІТ  ̂  ̂  ̂  ̂ Ютвій тебе прославив, згідно з владою,
яку ти дав йому над усяким тілом: да
ти життя вічне тим, якйх ти дав йому.
Це -  вічне життя, щоб пізнали тебе, 
єдйного істинного Бога, та Ісуса Хри- 
ста, якого ти послав. Я прославив 
тебе на землі: вйконав діло, яке ти дав 
мені вйконати. Тепер, отже, прослав 
мене. Отче, у себе, тією славою, яку 
я мав у тебе, перше ніж постав світ. Я 
об’явйв твоє ім’я людям, якйх ти дав 
мені зо світу. Вонй булй твої, і ти дав 
їх мені, і вонй збереглй твоє слово. Те
пер вонй зрозуміли, що все, що ти дав 
мені, від тебе походить; слова бо, 
що ти дав мені, я дав їм, і вонй при- 
йнялй і справді зрозуміли, що я від тебе 
вййшов, і увірували, що ти мене по
слав. Я молюся за них, не за світ мо
люся, а за тих, якйх ти дав мені, бо

10 вонй твої. І все моє -  твоє, а твоє -
11 моє, і я прославився в них. Я більше 

не у світі, але вонй у світі, і йду до

8  ^

^  ГЛАВА 17. 515 І
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тебе. Отче святйй, ради імени твого 
бережй їх, тих, якйх ти дав мені, щоб 
вонй булй одно, як і ми. Колй я був з 
нйми у СВІТІ, я беріг їх у твоє ім’я; я 
стеріг тих, якйх ти дав мені, і ніхто з 
них не погйб, крім сйна погйбелі, щоб 
збулося Писання. Тепер же йду до те
бе і говорю це у світі, щоб вонй мали 
у собі радість мою повну.

Кінець неділі.

о, я  дав їм  твоє слово, і світ їх  знена
видів, бо вонй не від світу, як і я не 
від світу. Не МОЛЇО, щоб ти узяв їх  від 
світу, але щоб зберіг їх  від лукавого. 
Вонй не від світу, як і я не від світу. 
Освятй їх  у твоїй істині. Слово твоє 

^ -  істина.
® зач. Як ти послав * мене у світ, так і я 
® послав їх у світ. Даю себе за них у по- 
й святу, щоб і вонй булй освячені в істи-
І"п

П’ятниця 7-ГО тижня: В той час Ісус звів очі свої до 
И неба і сказав: Як ти, Отче, послав *
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НІ. Та не лише за цих молю, але й за 
тих, які через їх слово увірують в ме- 
не, щоб усГ булй одно, як ти, Отче, в 
мені, і я в тобі, щоб і вонй булй в нас 
одно, щоб світ увірував, що ти мене 
послав. І славу, що ти дав мені, я дав 
їм, щоб булй вонй одно, як і ми -  од
но. я -  в них, і ти -  в мені, щоб во
нй булй звершені в єдності, щоб світ 
зрозумів, що ти послав мене, і що ти 
полюбйв їх, як ти полюбйв мене. Отче! 
Хочу, щоб ті, якйх ти дав мені, булй 
там, де я, щоб і вонй булй зі мною і 
бачили мою славу, яку ти дав мені, бо 
ти полюбйв мене перед заснуванням 
світу. Отче праведний, світ не пізнав 
тебе, але я пізнав тебе, і ці пізнали, 
що ти послав мене. І я їм об’явйв твоє 
ім’я, і буду об’являти, щоб любов, 
якою ти полюбйв мене, в них була, і 
я в них.

Кінець п’ятниці.
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ГЛАВА 18.

С казавши це, * Ісус вййшов зі своїми 
учнями на той бік Кедрон-пото- 

ку, де був сад, кудй увійшлй він та 
його учні.

Кінець 1-му страсному Євангелію.

✓
Юда ж, що його зрадив, знав також 

те місце, бо Ісус та його учні часто 
там збиралися. Юда, отже, узявши від
діл війська і слуг первосвящеників та 
фарисеїв, прибув тудй з ліхтарями, 
смолоскйпами та зброєю. Ісус, знаючи 
все, що мало з ним статися, вййшов і 
мовив до них: Кого шукаєте? Ті від
повіли: Ісуса Назарянйна. Каже їм 
Ісус: Це я. Стояв же з нйми Юда, 
що його зрадив. Колй він їм сказав: 
Це я, вонй подалйся назад і впали 
на землю. Тоді він спитав їх удруге: 
Кого шукаєте? Вонй сказали: Ісуса

ВІД ІВАНА

Євангеліє 2-ге святих страстей: В той час *
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ГЛАВА 18.

Назарянйна. Озвався Ісус: Я вам ска
зав, що це я. Колй, отже, шукаєте ме
не, пустіть цих, хай ід>^. Так збулося 
слово, яке він сказав був: Із тих, якйх 
ти дав мені, я не ногубйв нікого. То
ді Сймон Петро, якйй мав меч при 
собі, добув його і, вдаривши слугу 
первосвященика, відтяв йому праве 
вухо. Слуга той звався Малхом. Ісус 
озвався до Петра: Сховай меч у піх
ву! Чашу, яку дав мені Отець, не мав 
би я пйти? Тоді військовий відділ, тй- 
сяцький та юдейські слуги схопйли Ісу- 
са і, зв’язавши його, повелй спершу 
до Анни, якйй був тестем Кайфі, що 
був первосвящеником того року. А 
цей Каяфа порадив був юдеям: Ліп
ше, щоб за народ помер одйн чоло
вік. Слідом за Ісусом ішов Сймон 
Петро з іншим учнем. А що учень 
той був знаний первосвященикові, 
він увійшов у двір первосвященика 
з Ісусом. Петро стояв надворі біля
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дверей. Вййшов той ІН Ш И Й , знаний 
первосвященикові учень, промовив до 
воротарки і увів Петра. Воротарка ж 
каже до Петра: Чи й ти не з учнів 
того чоловіка? Він відповів: Ні. Слу
ги і сторожа, розклавши вогонь, 
стояли і грілися, бо було холодно. 
Петро теж стояв там з нйми і грівся. 
Спитав, отже, первосвященик Ісуса 
про його учнів і про його науку. Ісус 
відповів йому: Я говорйв світові 
одверто. я  завжди навчав у синагозі і 
в храмі, кудй сходяться всі юдеї, і 
нічого не говорйв я потайки. Чому ме
не питаєш? Спитай тих, які чули, що 
я до них промовляв. Вонй знають, що 
я говорйв. На ті слова одйн зі сторо
жі, якйй стояв там, ударив Ісуса в ли
це, кажучи: Так відповідаєш перво
священикові? Озвався Ісус до нього: 
Як я зле сказав, доведй, що воно зле; 
а як добре, чого мене б’єш? І відіслав 
його Анна зв’язаного до первосвяще-



ГЛАВА 18.

25 ника Каяфи. Стояв там Сймон Петро
і грівся. Мовили до нього: Чи й ти не 
з його учнів? Він заперечив і відпо-

26 вів: Ні. Каже тоді одйн із слуг пер
восвященика, родич того, якому Пе
тро відтяв вухо: Чи не тебе я бачив

27 у саду з ним? Тоді Петро ще раз запе
речив. І зараз же запіяв півень.

28 Повелй тоді Ісуса * від Каяфи у 
Преторію. Був же ранок. Та не увійшлй 
вонй у Преторію, щоб не осквернй- 
тись, а щоб могтй істи Пасху.

Кінець 2-му страсному Євангелію.

29 Вййшов тоді до них Пилат і промо
вив: Яку вину принеслй ви на цього

30 чоловіка? Ті йому у відповідь закрича
ли: Якбй він не був злочйнець, ми

31 б його тобі не вйдали! Пилат їм ка
же: Візьміть його і судіть за вашим 
законом. Юдеї йому кажуть: Нам не

Євангеліє 4-те святих страстей: В той час повелй Ісуса * 
Це і на 9-му Часі у велику п’ятницю, не переступаючи.



дозволено нікого вбивати! Так збу
лося слово Ісуса, яке він сказав був, 
вказуючи, якою смертю має вмерти. 
Ввійшов Пилат знов у Преторію, по- 
клйкав Ісуса і каже до нього: Ти -  цар 
юдейський? Ісус відповів: Кажеш те 
від себе, чи інші так тобі про мене 
оповіли? Озвався Пилат: Хіба я юдей? 
Народ твій і первосвященики видали 
мені тебе. Що ти зробйв? Відповів 
Ісус: Царство моє не від цього світу. 
Якбй моє царство було від цього сві
ту, слуги мої воювали б, щоб я не був 
вйданий юдеям. Та моє Царство не 
звідсіля. Мовив до нього Пилат: То 
ти -  цар? Відповів Ісус: Ти кажеш. 
Я -  цар. Я на те родйвся і прийшов у 
світ, щоб свідчити істині. Кожен, хто 
від істини, слухає мій голос. Озвався 
Пилат до нього: Що таке істина? І, 
сказавши це, вййшов знову до юдеїв, і 
каже до них: Я не знаходжу в ньому 
ніякої винй. Та є у вас звйчай, щоб я

522 ВІД ІВАНА
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ГЛАВА 19.

вам на Пасху відпускав одного. Хо
чете, отже, щоб я вам відпустйв царя

40 юдейського? Ті знову закричали: Ні, 
не його, а Варавву! Варавва ж був 
розбійник.

ГЛАВА 19.

1 зяв тоді Пилат Ісуса і велів йо-
2 Г )  г6 бичувати. Вояки, сплівши 

вінок із тернйни, поклали йому на го
лову і одяглй його у багрянйцю; і, під
ступаючи до нього, казали: Радуйся, 
царю юдейський! І бйли його по лиці. 
Пилат же знову вййшов надвір і про
мовив до них: Ось я виводжу вам йо
го, щоб ви знали, що я ніякої винй не 
находжу в ньому. І вййшов Ісус у терно
вім вінку та в багрянйці. А Пилат ска
зав їм: Ось чоловік! Як тільки поба
чили його первосвященики та слуги, 
закричали:



0,

® зач. Розпий! Розпий його! * Каже їм Пи- 
лат: В і з ь м і т ь  н о г о  в и  і розпшть, бо 
я ніякої винй не знаходжу в ньому. 
Юдеї йому відповіли: У нас є закон, 
і за законом він мусить умерти, бо він 
зробйв себе Сйном Божим. Як Пилат 
почув те слово, налякався ще більше. 
Вернувся він ще раз у Преторію і каже 
Ісусові: Звідкіля ти? Ісус не дав йому 
відповіді. Каже йому Пилат; До мене 
не говориш? Хіба не знаєш, що я 
маю владу відпустйти тебе, і маю 
владу розп’ястй тебе? Відповів Ісус: 
Ти не мав би наді мною ніякої влади, 
якбй тобі не було дано згорй.

Переступи Хресту.

Тому, хто мене тобі вйдав, має біль
ший гріх. З тієї хвилйни Пилат шу
кав, як би його відпустйти. Та юдеї 
кричали: Як відпустиш його, не бу-

гл̂  524 ВІД ІВАНА

14 вересня, на Воздвиження Чесного Хреста, на Літургії: 
В той час первосвященики і старші зібрали раду на Ісуса, 

щоб його вбйти, і привелй його до Пилата, кажучи: 
Візьмй і розпнй його! *
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ГЛАВА 19.

деш Другом кесаря! Усяк, хто з себе 
робить царя, протйвиться кесареві!

Читай Хресту:

^ 13 Пилах, почувши те слово, вйвів Ісуса 
і сів на судищі, на місці, що зветься

о Літостротон, по-єврейському -  Гаввата. 
® 14 А був то день, колй приготовляли 

Пасху, блйзько шостої годйни. І каже 
15 до юдеїв: Ось цар ваш! Ті закрича

ли: Геть! Геть із ним! Розпий його! 
Пилат каже їм: Царя вашого маю 
розп’ястй? Первосвященики відповї- 

^ 1 6  ли: Нема у нас царя, крім кесаря! І 
вйдав його їм на розп’яття.

Кінець 4-му страсному Євангелію.

17 Взялй воьш Ісуса та й повелй; і, несучи 
свій хрест, він вййшов на місце, зване

18 Череп, по-євршському Голгбта. Там йо
го розп’ялй, і з ним двох інших, з одного 
і з другого боку, Ісуса ж посередині.

19 Пилат велів зробйти напис і прибйти 
на хресті. Напйсано було: Ісус Наза-

і
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рянйн -  цар юдейський. Багато з юде- 
їв читали той напис, бо місце, де був 
розп’ятий Ісус, було блйзько міста. 
Напйсано було по-єврейському, по- 
грецькому і по-рймському.

Переступи Хресту.

Тоді первосвященики юдейські мо
вили до Пилата: Не пишй: Цар юдей
ський; але, що він сказав: Я -  цар 
юдейський! Пилат відповів: Що я напи
сав, -  написав. Тоді воякй, розп’явши 
Ісуса, взялй його одіж і розділйли на 
чотйри частйни, по одній частйні кож
ному воякові, і хітон. Хітон же не 
був зпійтий, але ввесь згорй додолу 
тканий. Тому сказали одйн до одно
го: Не дерімо його, кйньмо на нього 
жереб, на кого впаде. Так збулось 
Писання: Розділйли між собою одіж 
мою, і на одежу мою кйнули жереб. 
Так і зробйли воякй.

Читай Хресту:

ВІД ІВАНА
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ГЛАВА 19.

* 25 * При хресті Ісуса стояли його 
ж мати, сестра його матері, Марія Клеб-

26 пова та Марія Магдалйна. Колй Ісус 
побачив матір і учня, якого він любйв, 
що стояв біля неї, сказав до матері:

27 Жінко, ось син твій. Потім каже до 
учня: Ось мати твоя. І від тієї хви- 
лйни учень узяв її до себе.
Перейди Богословові в кінець зачала 67: Це той учень...

^ 28 По тому Ісус, знаючи, що все звер- 
шйлось,

Переступи хресту.

™ Щоб збулося Писання, промовив:
» 29 Спраглий я. Стояла там посудина, пбв- 
^ на оцту. Тож і подалй йому до уст на

стромлену на тростйну губку, прося-
30 клу оцтом. Скуштувавши оцту, Ісус 

сказав: Звершйлося.
^  Читай Хресту:

Євангеліє 9-те святих страстей: В той час *
Це ж і 26 вересня, і 8 травня, Іванові Богословові

на Літургії.
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І, схилйвши голову, віддав духа.
Тут читай великій п’ятниці увечорі:

Тому що то була п’ятниця та щоб 
тіла не лишйлися в суботу на хресті, бо 
був Велйкдень тієї суботи, юдеї про- 
сйли Пилата, щоб переламали їм го- 
лінкй і їх знялй. Воякй прийшлй і пе
реламали голінкй першому і другому, 
що булй з ним розп’яті. Та колй при- 
ступйли до Ісуса і побачили, що він 
уже помер, голінок йому не ламали, 
але одйн з вояків проколов йому спй- 
сом бік і зараз же потекла кров і во
да. І той, якйй бачив, свідчить те, і 
свідчення його правдйве.

Кінець хресту.

І він знає, що говорить правду, щоб 
ви теж увірували. Бо сталося те, щоб 
збулося Писання: Кість у нього не буде 
поламана. І знову інше Писання каже: 
Дивйтимуться на того, кого прокололи.
Кінець 9-му страсному Євангелію і 9-му Часові. А великій 

п’ятниці вернися до Матея, зачало 113: Було ж там 
багато і жінок... Там і кінець.



Після того * Йосиф з Ариматеї, що 
був учнем Ісуса, але потай, зі страху 
перед юдеями, просйв Пилата, щоб 
зняти ТІЛО Ісуса. Пилат дозволив. 
Прийшов він, отже, і взяв ТІЛО Ісуса.

39 Прийшов також і Никодйм, якйй ра
ніше приходив уночі до Ісуса, і при
ніс смйрни, змішаної з алое, мірок зо

40 сто. І взялй вонй тіло Ісуса і обв’яза
ли його полотном з пахощами, як хо-

41 вають за юдейським звйчаєм. На тому 
місці, де його розп’ялй, був сад, і в 
саду -  новйй гріб, в якому нікого ще

42 не клали. Там, отже, з уваги на день 
приготування, тому що гріб був блйзь- 
ко, поклали Ісуса.

Кінець 11-му страсному Євангелію.

Євангеліє 11-те святих страстей: В той час
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ГЛАВА 20.

Зач. Т 7  ершого * дня тйжня Марія Маг-пдалйна прийшла до гробу вран
ці, як ще не розвйднілось; аж ось ба
чить, що камінь відкочено від гробу. 
Отож побігла вона і прийшла до Сймо- 
на Петра і до іншого учня, якого Ісус 
любйв, і каже їм: Взялй Господа з 

И гробу, і не знаємо, де його поклали. 
Пішов Петро і той інший учень, та при
ходять до гробу. Бігли вонй обйдва 
разом, та той інший учень біг швйд- 
ше за Петра, тому і прибув до гробу 
перший. Нахилйвшись, бачить він -  
лежйть плащанйця, однак він не 
ввійшов. Приходить тоді слідом за 
нйм Сймон Петро і, ввійшовши до 
гробу, бачить, що лежйть плащанйця, 
і хустка, що була на голові в нього; 
лежала ж вона не з плащанйцею, а

Євангеліє воскресне 7-ме: В той час, першого



о

' згорнена збоку, на іншому місці. Тоді 
ввійшов і той ІНШИЙ учень, якйй пер
ший був прийшов до гробу, і поба
чив, і увірував. Вонй бо не знали ще 
Писання, іцо він мав воскреснути з 

^ 10 мертвих. Тоді учні вернулися знову 
до себе додому.

Кінець 7-му воскресному Євангелію.

11 Марія ж * стояла назовні при гробі 
її і плакала. І, плачучи, вона нахилйлась

12 до гробу, і бачить двох ангелів у 
білій одежі, що сиділи -  одйн у голо
вах, другий у ногах, де лежало тіло

° 13 Ісуса. І кажуть вонй їй: Жінко, чого 
плачеш? Вона їм каже: Узялй мого 
Господа, і не знаю, де його поклали.

14 Сказавши це, обернулась і бачить -  
стоїть Ісус. Та вона не знала, що то

15 Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого пла
чеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, 
що то садівнйк, каже йому: Пане, як

^ ГЛАВА 20.

О

О
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Зач.
65

ТИ взяв його, скажй мені, де ти 
його поклав, і я його візьму. Мовить 
до неї Ісус: Маріє! Вона, обернувпшсь, 
каже до нього по-єврейському: Рав- 
вунї! (що у перекладі означає: Учй- 
телю!). Ісус їй каже: Не затрймуй 
мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, 
але йди до моїх братів і скажй їм: Я 
йду до Отця мого й Отця вашого, до 
Бога мого й Бога вашого. І пішла Ма
рія Магдалйна, щоб звістйти учням, 
що вона бачила Господа і що він те 
сказав їй.

Кінець 8-му воскресному Євангелію.

Якже звечоріло, * того самого дня, 
першого в тйжні, а двері булй зам
кнені там, де булй учні, зі страху перед 
юдеями, прийшов Ісус, став посереди
ні і каже їм: Мир вам! Сказавши це, 
показав їм руки й бік. І зраділи учні.

Євангеліє воскресне 9-те: Колй настав вечір 
Це і святому апостолові Томі, і в світлу неділю ввечорі, 

і в неділю антипасхи, і на Утрені в неділю 8-му 
після Великодня.



о
21 побачивши Господа. І знову Ісус їм ка

же: Мир вам! Як мене послав Отець,
22 так я посилаю вас. Сказавши це, даїхн)  ̂

на них і каже: Прийміть Духа Свято-
23 го. Кому відпустите гріхй -  відпустяться 

їм, кому ж затрймаєте -  затрйма- 
ються.

Кінець Євангелію на Утрені в неділю 8-му.

ГЛАВА 20.

М 24 Тома ж, одйн з дванадцятьох, на 
га прїзвиш;е Близнюк, не був з нйми, колй
И|У У

^ 25 Прийшов Ісус. Інші учні йому сказали: 
Ми бачили Господа. Він відповів: Як 
не побачу на його руках ран від цвяхів 
і не вкладу мого пальця у місце, де 
булй цвяхи, і колй рукй моєї не вкладу 
в його бік, не повірю!

Кінець світлій неділі увечорі.

26 По вісьмох днях учні його знову бу
лй в домі, і Тома був з нйми. Увіхо
дить Ісус -  а двері булй замкнені -  і

27 стає посередині, і каже: Мир вам! По
тім каже до Томй: Вкладй твій палець
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сюдй, і глянь на мої руки. І простягнй 
твою руку, і вкладй її у мій бік. І не 
будь невіруючий, але віруючий! Тома 
відповів і сказав до нього: Господь мій 
і Бог мій! Каже йому Ісус: Тому що ти 
бачив мене, віруєш. Щаслйві ті, які не 
бачили, і увірували! Багато ще й інших 
чудес учинйв Ісус на очах своїх учнів, 
що їх не запйсано в цій кнйзі. А ці запй- 
сано, щоб ви увірували, що Ісус є 
Христбс, Син Божий, та, увірувавши, 
щоб мали життя в його ім’я.

Кінець антипасці, і 9-му воскресному 
Євангелію, і апостолові.

Ш

і
ГЛАВА 21.

о тому Ісус знову з’явйвся своїм 
учням * при Тиверіядському морі. 

З ’явйвся ж так: Сймон Петро, Тома,

Євангеліє воскресне 10-те:
В той час з’явйвся Ісус учням своїм



на прізвище Близнюк, Натанаїл з Ка
ни Галилейської, синй Заведея і двоє 
інших його учнів булй разом. Каже до 
них Сймон Петро: Іду рйбу ловйти. Ті 
йому кажуть: Підемо й ми з тобою. 
Отож пішлй і сіли в човен, але тієї 
ночі нічого не піймали. Як настав ра
нок, стояв над берегом Ісус, але учні 
не знали, що то Ісус. Каже до них Ісус: 
Діти, чи маєте що перекусйти? Ті йому 
відповіли: Ні. Тоді він каже до них: 
Закйньте лишень сіті праворуч від 
човна і піймаєте. Вонй закйнули, але 
не моглй їх вйтягнути, така була сйла 
рйби. Каже тоді той учень, якого лю- 
бйв Ісус, до Петра: То Господь! Сймон 
Петро, почувши, що то Господь, оде
жею підперезався, бо був нагий, і кй- 
нувся в море. Інші учні припливлй 
човном, булй бо недалеко від землі, 
ліктів зо двісті, і притягнули сіті з 
рйбою. Колй, отже, вонй вййшли на 
землю, бачать -  жар розкладено, а на

ГЛАВА 21. 535
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ньому -  рйба та хліб. І мовить їм Ісус: 
Принесіть тієї рйби, яку ви тепер 
піймали. Пішов Сймон Петро, вйтяг- 
нув на землю сіті, повні велйкої рйби
-  сто п’ятдесят три. І хоч як багато її 
було, сіті не прорвалися. Мовить до 
них Ісус: Ходіть, снідайте! І ніхто з 
учнів не зважився його питати: Хто 
ти? -  знаючи, що то Господь. Підхо
дить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, і 
рйбу теж. Це вже втретє з’явйвся Ісус 
учням по тому, як воскрес із мертвих.

Кінець 10-му воскресному Євангелію.

Колй ж поснідали, каже Ісус до 
Сймона Петра: * Сймоне Ибнин! Чи 
любиш ти мене більш, ніж оці? Той 
йому відповів: Так, Господи, ти зна
єш, ш,о я люблю тебе. Каже йому: 
Пасй мої ягнята! І знову, вдруге

О
каже до нього: Сймоне Ибнин! Чи

Євангеліє воскресне 11-те, і в суботу 7-му на Літургії, 
на празник Богослова на Утрені, і 17 січня:

В той час з’явйвся Ісус своїм учням, воскресши 
з мертвих, і каже Сймонові Петрові;



ГЛАВА 21.

18

любиш мене? Відповідає йому; Так, 
Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. 

17 І мовить йому: Пасй мої вівці! Тоді 
він утретє йому каже: Сймоне И6- 
нин! Чи любиш мене? Засмутйвся Пе
тро, що втретє його питає: Чи любиш 
мене? -  і каже йому: Господи, ти все 
знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе! 
Каже йому Ісус: Пасй мої вівці! 
їстинно, істинно кажу тобі: Колй 
ти був молодший, підперізувався сам і 
ходйв, кудй сам хотів. А як постарієш- 
ся, простягнеш твої руки, і інший під
переже тебе і поведе, кудй ти не схочеш.

19 Сказав він це, вказуючи, якою смертю 
прославить Бога. І, промовивши це,

20 сказав йому Ісус: Ідй за мною! Обер
нувшись, Петро бачить, що за ним 
іде учень, якого любйв Ісус і якйй під 
час вечері схилйвся був йому на груди і 
спитав: Господи, хто той, що тебе зра-

21 дить? Побачивши його, Петро каже
22 Ісусові: Господи, а цей що? Каже до
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нього Ісус: Якщо я хочу, щоб він 
лишйвся, поки прийду, що тобі до то
го? Ти йди за мною! І розійшлось це 
слово між братами, що той учень не 
вмре. Та не сказав йому Ісус, що не 
вмре, лише так: Якщо я хочу, щоб 
він лишйвся, поки прийду, що тобі 
до того?

Читай Богословові на Літургії:

Це той учень, якйй про це свідчить і 
якйй написав оце; і знаємо, що його 
свідчення -  правдйве. Є ще й багато 
іншого, що зробйв Ісус, та якбй воно 
було запйсане кожне зокрема, гадаю, 
що й самйй світ не вмістйв би напйса- 
них книг. Амінь.
Кінець 11-му воскресному Євангелію, суботі, і Богословові.

Кінець святого Євангелія від Івана. 

Має в собі 21 главу і 67 церковних зачал.
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ЄВАНГЕЛІЯ,
що читаються

у святий ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР

на Літургії, 
на вмиванні і по вмиванні ніг,

І В СВЯТУ ВЕЛИКУ П’ЯТНИЦЮ

на Утрені Святих Страстей 
Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

і на Вечірні



-ж

 ̂ ^

щ ■йЛ

'.•^М
>■>' .^ГіГЧі

V-'



Ю)

0.

.0.

у святий ВЕЛИКИМ ЧЕТВЕР
На Літургії.

Євангеліє від Матея, зач. 107.

С казав Господь своїм учням: Ви 
знаєте, що через два дні буде 

Пасха і Син Чоловічий буде вйданий 
на розп’яття.

Тоді зібралися первосвященики і 
старші народу в палаті первосвящени
ка, що звався Каяфа, і радились, як
би підступом схопйти Ісуса і вбйти. 
Тільки ж казали: Не в свято, щоб 
не було в народі заколоту.

Колй Ісус був у Витанії, в домі 
Сймона прокаженого, підійшла до 
нього одна жінка з алябастровою пля- 
щйною, повною вельми дорогого мй- 
ра, і вйлляла йому на голову, як він 
сидів при столі. Побачивши це, учні 
нарікали й казали: Навіщо таке мар
нотратство? Це можна б було дорого
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продати І дати бідним! Ісус зауважив 
це і сказав їм: Чому ви докучаєте 
цій жінці? Вона зробйла добре діло 
для мене: завжди бо бідних маєте з 
собою; мене ж не завжди маєте. Вй- 
ливши це мйро на моє тіло, вона вчи-

✓
нйла те на мій похорон. Істинно кажу 
вам: Де тільки буде проповідуватися 
це Євангеліє по всьому світі, опові
датиметься і про те, що вона зробйла, 
їй на спомин. Тоді одйн із дванадця-

✓
тьбх, що звався Юда Іскарібтський, 
пішов до первосвящеників і каже: 
Що хочете мені дати, я вам його вй- 
дам? Ті відважили йому трйдцять сріб
няків. І з того часу він шукав до
брої нагоди, щоб його вйдати.

Першого дня Опрісноків приступйли 
учні до Ісуса і питають: Де хочеш, 
щоб ми приготовили тобі їсти Пасху? 
Він відповів їм: Ідіть до такого й 
такого в місто і скажіть йому: Учй- 
тель каже: Час мій блйзько, у тебе я
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справлю Пасху з учнями моїми. Учні 
зробйли так, як їм велів Ісус, і приго
товили Пасху. Колй ж настав вечір, 
він сів до столу з дванадцятьма )^нями.

*Ісус, знаючи, що Отець дав йому 
все в руки і що він вййшов від Бога і 
вертається до Бога, -  встав від вечері, 
скйнув одежу, узяв рупінйк і підпере
зався. Тоді налйв водй до умивальни
ці і почав умивати учням ноги і обти
рати рушником, якйм був підпереза
ний. Підходить, отже, до Сймона Пе
тра, і той йому каже: Ти, Господи, 
вмиватимеш мені ноги? Ісус у відпо
відь каже йому: Те, що роблю, ти тепер 
не знаєш; зрозумієш потім. Петро йо
му каже: Ні, не мйтимеш мені ніг 
повіки! Ісус йому відповідає: Колй я 
тебе не обмйю, не матимеш зі мною 
частки. Каже до нього Сймон Петро: 
Господи, не тільки ноги, але й руки, 
і голову! Ісус каже йому: Тому, хто

й  * Від Івана, зач. 44.



обмйтий, нічого не треба вмивати, крім 
самйх ніг; увесь бо він чйстий. І ви чй- 
сті, але не всі. Знав бо, хто мав його 
зрадити, тому й мовив; Не всі ви чйсті.

Обмйвши їм ноги, надів знову оде
жу, сів до столу і каже до них: Чи 
знаєте, що я зробйв вам? Ви звете ме
не: Учйтель, Господь, і добре кажете, 
бо я є. Колй, отже, я, Господь і учйтель, 
умйв вам ноги, і ви повйнні мйти 
ноги одйн одному, я  дав вам прйклад, 
щоб, як я зробйв вам, так і ви робйли. 
Істинно, істинно кажу вам: Слуга не 
більший від пана свого, і посланий не 
більший від того, хто послав його. 
Знаючи те, щаслйві будете, колй так
чинитимете.

*’І колй вонй їли, він промовив: 
Істинно кажу вам: Одйн з вас мене 
зрадить. Засмучені глйбоко, почалй 
кожний з них питати його: Чи то ча
сом не я. Господи? Він відповів:

П * Від Матея, зач. 108. У
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Хто вмочйв зо мною руку в мйску, той 
мене зрадить. Син Чоловічий іде, як 
напйсано про нього, та горе тому чоло
вікові, що зрадить Сйна Чоловічого. 
Ліпше було б тому чоловікові не наро- 
дйтись! Юда, зрадник його, і собі озвав
ся: Чи то часом не я, учйтелю? Каже 
Ісус до нього: Ти мовив.

Якже вонй їли, Ісус узяв хліб, по- 
благословйв, розламав і дав учням, 
кажучи: Беріть, їжте: це моє тіло. 
Потім узяв чашу, воздав хвалу і по
дав їм, кажучи: Пййте з неї всі, бо це 
моя кров Нового Завіту, яка за багатьох 
проливається на відпущення гріхів. 
Кажу вам: Не пйтиму віднйні з цього 
виноградного плоду аж до того дня, 
колй пйтиму його новйм з вами в 
Царстві Отця мого.

І, відспівавши хвалу, вонй вййшли 
на Олйвну гору. Тоді Ісус сказав їм: 
Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі. 
Напйсано бо: Ударю пастиря, і роз
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біжаться вівці стада. Але після мого 
воскресіння я вйпереджу вас у Галилеі. 
Озвався тоді Петро і каже йому: На
віть якбй всі зневірились у тобі, я не 
зневірюся ніколи. Ісус мовив до нього: 
Істинно кажу тобі: Цієї ж ночі, перше 
ніж заспіває півень, ти трйчі відре
чешся від мене. Каже йому Петро: 
Навіть якбй я мав з тобою вмерти, не 
відречуся від тебе! Так само говорйли 
всі учні.

Тоді Ісус приходить з нйми на місце, 
зване Гетсиманія, і каже до учнів: 
Сидіть тут, поки я піду та помолюся 
там. І взяв Петра з собою і двох синів 
Заведея, і почав скорбіти та тужйти. І 
сказав їм: Душа моя смутна до смерти. 
Зостаньтесь тут і чувайте зо мною. І, 
пройшовши трохи далі, упав лицем до 
землі, молячйся і промовляючи: Отче 
мій, якщо можлйво, нехай мине мене 
ця чаша. Одначе, не як я бажаю, але
-  як ти.

(б
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*Тодї з’явйвся йому ангел з неба, що 
підкріплював його. Повний скорботи 
та тривоги, він ще ревніше молився, 
і піт його став, мов каплі крови, що 
падали на землю.

Підвівшись від молйтви, ** вернувся 
він до }^нів і, бачачи, що вонй заснули, 
каже до Петра: То так ви й однієї 
годйни не моглй чувати зо мною? 
Чувайте й моліться, щоб не ввійшлй у 
спокусу, бо дух бадьорий, але тіло 
немічне. Знову, вдруге відійшов він і 
почав мол йтись: Отче мій, коли ця 
чаша не може минути, щоб я Її не пив, 
хай буде твоя воля! І, вернувшися, 
знову побачив, що вонй спали, бо очі 
в них булй отяжілі. Лишйв він їх, пішов 
знову і почав мол йтись утретє, повто
рюючи ті самі слова. Потім вернувся 
до учнів і каже до них: Спіть і відпо
чивайте! Наблйзилась уже годйна, і

О

*Від Луки, зач. 109.
**Від Матея, зач. 108.



Син Чоловічий буде вйданий грішни
кам у руки. Уставайте, ходімо! Ось 
наблйзився мій зрадник.

Він говорйв ще, як надійшов Юда, 
одйн з дванадцятьох, і з ним сйла 
народу з мечами та дрючками, від 
первосвящеників та старших народу. 
Зрадник його дав їм знак, кажучи: 
Кого я поцілую, то він, беріть його. 
І відразу він підійшов до Ісуса і каже: 
Радуйся, мій учйтелю! І поцілував 
його. Ісус його питає: Чого прийшов 
ти, друже? І зараз ті приступйли, 
наклали на Ісуса руки і схопйли його. 
Аж тут одйн із тих, що булй з Ісусом, 
простягнув руку, вйхопив меч і, вда
ривши слугу первосвященика, відтяв 
йому вухо. Ісус сказав до нього: 
Вкладй твій меч назад до піхви: всі бо, 
що за меч беруться, від меча загйнуть. 
Чи гадаєш, що я не міг би попросйти 
Отця мого, і він зараз же не дав би 
мені більш, як дванадцять легіонів ан-
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гелів? Як же ТОДІ збулося б Писання, 
що воно так мусить статись? Тоді Ісус 
промовив до народу: Немов на роз
бійника вййшли ви з мечами та дрюч
ками, щоб мене схонйти! Щодня сидів 
я, навчаючи у храмі, і ви мене не взя- 
лй. Та все це сталося, щоб збулйся 
Писання пророків. Тоді всі учні ли- 
шйли його і втеклй.

*Ті, що схопйли Ісуса, повелй його 
до первосвященика Каяфи, де зібра
лися кнйжники та старші. Петро ж 
ішов слідом за ним здалека, аж до па
лати первосвященика і, увійшовши 
до середини, сів із слугами, щоб поба
чити, чим воно скінчйться. Первосвя
щеники та ввесь синедріон шукали 
ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його 
вбйти, і не знайшлй, дарма що було 
з’явйлось багато ложних свідків. На
решті прийшло двоє і кажуть: Цей 
казав: Я можу зруйнувати храм Божий

ВІД Матея, зач. 109.
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І за три дні його відбудувати. Тут під
вівся первосвященик і сказав до ньо
го: Нічого не заперечуєш, що вонй 
на тебе свідчать? Але Ісус мовчав. 
Первосвященик каже до нього; За- 

^ клинаю тебе живйм Богом, щоб ти 
сказав нам, чи ти Христос, Син Бо
жий. Тоді Ісус сказав до нього: Ти 
мовив. Тільки ж кажу вам: Віднйні по
бачите Сйна Чоловічого, якйй сиді
тиме праворуч Всемогутнього і йтйме 
на небесних хмарах. Тоді первосвяще
ник роздер свою одежу, кажучи: Він 
сказав богохульство! Нащо нам іще 
свідків? Ось ви тепер чули богохуль
ство! Як вам здається? Ті відповіли: 
Він вйнен смерти. Тоді вонй почалй 
плювати йому в лице та бйти кулака
ми; інші ж бйли його в лице і промов
ляли: Проречй нам, Хрйсте, хто 
тебе вдарив?

Петро ж сидів надворі. Аж тут одна 
слугйня підійшла до нього і каже: І ти

О
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був з Ісусом Галилеєм. Але той перед 
усіма відрікся і заявйв: Не знаю, що 
говориш. Колй ж він вййшов до воріт, 
узріла його інша і каже до тих, що 
там булй: Цей був з Ісусом з Назарету. 
Він знову, кленучйсь, відрікся: Не 
знаю я цього чоловіка. Трохи згодом 
пристунйли ті, що там стояли, і заго- 
ворйли до Петра: Ти такй справді одйн
з них, бо і твоя вимова тебе виявляє. 
Тоді Петро почав клястйся та божйти- 
ся: Я не знаю цього чоловіка. І враз 
заспівав півень. І Петро згадав слово, 
що Ісус сказав був: Раніше, ніж півень 
заспіває, ти трйчі відречешся від мене.
І, вййшовши звідтіль, заплакав гірко.

Якже настав ранок, усі первосвяще
ники і старші народу склйкали раду на 
Ісуса, щоб його вбйти. І, зв’язавши 
його, новелй і вйдали правйтелеві 
Пилатові.
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У святий ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР
Євангеліє 1-ше на вмиванні ніг.

Від Івана, зач. 44.

В той час, перед святом Пасхи, 
Ісус, знаючи, що прийшла його 

годйна перейтй з цього світу до Отця, 
полюбйвши своїх, що булй в світі, 
полюбйв їх до кінця. Під час вечері,

У
колй диявол уже вклав у серце Юди 
Іскарібта, сйна Сймона, щоб його зра
див, Ісус, знаючи, що Отець дав йому 
все в руки і що він вййпіов від Бога і 
вертається до Бога, -  встав від вечері, 
скйнув одежу, узяв рушнйк і підпере
зався. Тоді налйв водй до умивальни
ці і почав умивати учням ноги і обти
рати рушником, якйм був підпереза
ний. Підходить, отже, до Сймона Пе
тра, і той йому каже: Ти, Господи, 
вмиватимеш мені ноги? Ісус у відпо
відь каже йому: Те, що роблю, ти тепф
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не знаєш; зрозумієш потім. Петро йо
му каже: Ні, не мйтимеш мені ніг 
повіки! Ісус йому відповідає: Колй я 
тебе не обмйю, не матимеш зі мною 
частки. Каже до нього Сймон Петро: 
Господи, не тільки ноги, але й руки,
і голову! Ісус каже йому: Тому, хто 
обмйтий, нічого не треба вмивати, крім 
самйх ніг; увесь бо він чйстий. І ви чй- 
сті, але не всі. Знав бо, хто мав його 
зрадити, тому й мовив: Не всі ви чйсті.
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Євангеліє 2-ге, по вмиванні ніг.
Від Івана, зач. 45.

В

 той час, колй Ісус умйв ноги 
учням, надів знову одежу, сів до 

столу і каже до них: Чи знаєте, що я 
зробйв вам? Ви звете мене: Учйтель, 
Господь, і добре кажете, бо я є. Колй, 
отже, я. Господь і учйтель, умйв вам 
ноги, і ви повйнні мйти ноги одйн 

одному, я  дав вам прйклад, щоб, як я
✓

зробйв вам, так і ви робйли. Істинно, 
істинно кажу вам: Слуга не більший 
від пана свого, і посланий не більший 
від того, хто послав його. Знаючи те, 
щаслйві будете, колй так чинйтимете.

О
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ДВАНАДЦЯТЬ є в а н г е л ій  
СВЯТИХ СТРАСТЕЙ

Євангеліє 1-ше.
Від Івана, зач. 46.

І
^ казав Господь своїм учням: Нйні

прославився Син Чоловічий і Бог 
прославився в ньому. І колй Бог про- 

й славився в ньому, Бог і його просла- 
й вить у собі, і прославить його скоро.

Дітоньки, ще трохи я з вами. Шу
катимете мене, та, як я сказав юдеям: 
Кудй я йду, ви не можете йти; так са
мо й вам кажу нйні. Нову заповідь даю 
вам, щоб ви любйли одйн одного. Як 
я полюбйв вас, так любіть і ви одйн 
одного! По тому всі знатимуть, що ви 
мої учні, колй матимете любов одйн 
до одного. Каже до нього Сймон Пе
тро; Господи, кудй йдеш? Відповів 
йому Ісус: Кудй я йду, не можеш те
пер ітй за мною; потім підеш за мною.

(

О
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Петро каже до нього: Господи, чому 
не можу тепф ітй за тобою? Життя 
моє покладу за тебе! Відповів Ісус: 
Життя твоє покладеш за мене? їстин- 
но, ІСТИННО кажу тобі: Заки запїє пі
вень, ти трйчі відречешся мене.

Хай не тривожиться серце ваше! 
Віруйте в Бога, і в мене віруйте. В 
домі Отця мого жйтел багато. Колй б 

« не так, я б сказав вам, бо я йду при- 
^ готовити вам місце. І колй відійду і 

приготую вам місце, вернуся і вас до 
себе візьму, щоб і ви булй там, де я.
Кудй я йду, дорогу знаєте. Каже до 
нього Тома: Господи, не знаємо, ку-П]

^ дй ти йдеш, і як нам дорогу знати?
Ісус йому сказав: Я -  дорога, істина
і життя. Ніхто не приходить до Отця, 
як тільки через мене. Якбй ви мене 
знали, і Отця мого знали б. Віднйні 
знаєте його і бачили його. Филйп 
каже йому: Господи, покажй нам 
Отця, і доволі буде нам. Мовить Ісус
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до нього: Стільки часу я з вами, і ти 
мене не знаєш, Филйпе? Хто бачить 
мене, той бачить Отця. Як же ти го
вориш: Покажй нам Отця? Невже не 
віруєш, що я в Отці і Отець у мені?

Слова, які говорю до вас, не від 
себе говорю. Отець, якйй у мені пе
ребуває, він творить діла. Віруйте ме
ні, що я в Отці і Отець у мені. Колй 
ж ні, через самі діла віруйте. Істинно, 
істинно кажу вам: Хто в мене вірує, 
той діла, які я роблю, робйтиме. А й 
більші від них робйтиме, бо я йду до 
Отця. І все, що будете просйти в моє 
ім’я, зроблю, щоб Отець прославився 
у Сйні. Зроблю все, чого б ви не про-
сйли в моє ім’я.

Якщо ви мене любите, зберігайте 
мої заповіді, я  проситиму Отця, і він 
дасть вам іншого Утішйтеля, щоб з 
вами був повіки, Духа істини, якого 
світ не може прийняти, бо його не 
бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо
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(01 ВІН перебуває з вами і у вас буде. Я не 
лишу вас сйротами, я до вас прийду. 
Ще трохи, і світ мене уже не побачить 
більше. Ви ж мене будете бачити, бо 
я живу, і ви будете жйти. І взнаєте 
того дня, що я в моєму Отці, і що ви 
в мені, і я у вас.

Хто має мої заповіді і береже їх, 
той мене любить. Хто ж мене лю
бить, того мій Отець любйтиме, і я 
його любйтиму, і сам об’явлюся йому.

Юда ж, не Іскарібт, каже йому: 
Господи, як воно, що ти не світові, а 
нам об’явйшся? Ісус озвався до нього і 
мовив: Колй хто мене любить, сло- 

^ во моє берегтйме, і Отець мій буде 
його любйти, і ми прййдемо до ньо
го, і в ньому закладемо житло. Хто ж 
мене не любить, слів моїх не береже. 
Слово, що ви чуєте, не моє, але Отця, 
якйй послав мене.

Це я мовив до вас, колй перебував з 
вами. Утішйтель же. Дух Святйй, якб-

0
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го Отець зішле в моє ім’я, той на- 
вчйть вас усього і все вам нагадає, що 
я був сказав вам. Мир лишаю вам, мій 
мир даю вам; не так, як світ дає, даю 
вам його.

Хай не тривожиться серце ваше і 
не лякається! Ви чули, ш,о я вам ска
зав: Відходжу і до вас вернуся. Якбй 
ви мене любйли, зраділи б, що я йду 
до Отця; Отець бо більший, ніж я. Те
пер я вам сказав, перед тим, як воно 
станеться, щоб, колй станеться, ви 
увірували. Небагато говорйтиму біль
ше з вами; надходить бо князь світу 
цього. Він, щоправда, у мені не має 
нічого. Але щоб світ знав, що я люблю 
Отця і, як Отець мені заповідав, так 
чиню. Вставайте, ходімо звідси!

Я -  виноградина правдйва, і Отець 
мій -  виноградар. Кожну гілку в мені, 
що не приносить плоду, він відтинає. 
Кожну ж, що плід приносить, він 
очищає, щоб більше плоду прино
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сила. Ви вже очйщені словом, якйм я 
промовляв до вас. Перебувайте у мені, 
і я у вас! Як не може гілка сама з себе 
приносити плоду, колй не перебува
тиме на виноградині, так і ви, колй не 
перебуватршете в мені. Я -  винофадина, 
ви -  гілкй. Хто перебуває в мені, і я в 
ньому, той багато плоду приносить. 
Без мене нічого не можете чинйти. 
Якщо хто не перебуває в мені, того, 
як гілку, вйкинуть геть, і він усохне; 
зберуть їх і у вогонь кйнуть, і вонй 
згорять. Колй ж ви в мені перебува
тимете і колй мої слова у вас перебу
ватимуть, чого б ви не хотіли, просі
те, і воно вам буде. Отець мій тим 
прославляється, що ви приносите плід 
щедро і станете моїми учнями.

Як мене Отець полюбйв, так і я 
полюбйв вас. Перебувайте у моїй лю
бові! Ви в моїй любові будете пере
бувати, колй заповіді мої будете збе
рігати, як і я зберіг заповіді Отця мо-
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Ж г6 І В його любові перебуваю. Я гово- 
« рйв вам це, щоб у вас була моя радість 
« і щоб ваша радість була повна. Це моя 
^ заповідь, щоб ви любйли одйн одного, 

як я вас полюбйв. Більшої від цієї 
люббви ніхто не має, як та, колй хто 
життя своє кладе за друзів. Ви -  мої 
друзі, колй робите все, що я вам запо- 

і  відаю. Я вас більше не називатиму слу
гами: слуга бо не відає, що його пан ро- 

й бить. Я вас зву друзями, бо я об’явйв 
вам усе, що чув від Отця мого. Не ви ме
не вйбрали, а я вйбрав вас і настановйв, 
щоб ви йшли і плід принеслй, та щоб 
ваш плід тривав, і щоб усе, чого б ви 
не просйли в Отця в моє ім’я, дав вам.

Це вам заповідаю; щоб ви любйли 
одйн одного. Якщо світ вас ненави
дить -  знайте, що він мене перше, 
ніж вас, зненавидів. Якбй ви булй 
від світу, світ своє любйв би. А що ви 
не від світу, бо я вйбрав вас від світу, 
тому світ вас ненавидить. Згадайте сло-

Ю)
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во, що я був сказав вам: Слуга не біль
ший від пана свого. Якщо пересліду
вали мене, переслідуватимуть і вас; і 
якщо слово моє зберігали, зберігати
муть і ваше. Та все те робйтимуть вам 
за моє ім’я, не знають бо того, хто по
слав мене. Якбй я не прийшов був і не 
говорйв до них, гріха не мали б. Але 
тепер вонй вйправдання за їхній гріх 
не мають. Хто ненавидить мене, і От
ця мого ненавидить. Якбй я не чинйв 
був серед них діл, якйх ніхто інший не 
чинйв, гріха не мали б. Тепер же і ба
чили, і зненавиділи -  і мене, і Отця 
мого. Але щоб здійснйлося слово, що 
напйсане в законі їхньому: Зненавиді
ли вонй мене безпідставно. Як прййде 
Утішйтель, якого зішлю вам від От
ця, Дух істини, якйй від Отця похо
дить, він свідчитиме про мене. Та й ви 
свідчитимете, бо ви зі мною від початку.

Сказав я вам те, щоб ви не зневі
рилися. Вас вйключать із синагог. І

О
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настане година, коли кожен, хто вас 
убиватиме, гадатиме, що службу при
носить Богові.

Вам чинйтимуть те, бо ні Отця, ні 
мене вонй не пізнали. Я ж сказав вам це, 
щоб, колй прййде та годйна, ви згадали 
те, що я говорйв вам. Спочатку я не 
казав вам того, бо я був з вами. Те
пер же я йду до того, хто послав ме
не, і ніхто з вас мене не питає: Кудй 
йдеш? Але тому, що я вам це сказав, 
серце ваше сповнилося смутком. 
Однак, кажу вам правду: Ліпше для 
вас, щоб я відійшов, бо, колй я не 
відійду, Утішйтель до вас не прййде. 
Колй ж відійду, пошлю його до вас. 
І колй він прййде, вйставить на яв 
у світі гріх, справедлйвість і суд: 
щодо гріха -  бо не вірують у мене; 
щодо справедлйвости -  бо йду до 
Отця мого, і ви мене більше не по
бачите; і щодо суду -  бо князь цьо
го світу вже засуджений.



Багато ще маю вам казати, та не 
можете перенестй тепер. А колй 
прййде той, Дух істини, він наведе 
вас на всю правду. Бо він не говорй- 
тиме від себе, але говорйтиме, що по
чує, і звістйть, що має настати. Він 
мене прославить, бо з мого візьме і 
звістйть вам.

Усе, що Отець має -  моє. Тому я 
сказав вам, що він з мого візьме і зві
стйть вам. Ще трохи, і ви мене не буде
те бачити більше, і знову трохи, і ме
не побачите; бо я йду до Отця. Тоді 
деякі з його учнів заговорйли одйн до 
одного: Що означає те, що він гово
рить: Ще трохи, і ви мене не будете 
бачити, і знову трохи, і мене побачи
те? І: Я йду до Отця? Казали, отже: 
Що означає те трохи, про яке він го
ворить? Не знаємо, що він хоче ска
зати. Ісус же, знаючи, що вонй хочуть 
його спитати, мовив до них: Питаєте 
одйн одного, що я хотів сказати сло-
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вами: Ще трохи, і ви мене не будете 
бачити, і знову трохи, і мене нобачи-

✓
те? Істинно, істинно кажу вам: Ви го- 
лосйтимете й ридатимете, а світ радї- 

Щ тиме. Ви журйтиметесь, але журба 
ваша в радість обернеться. Жінка у

ї ї

болях, колй родить, бо вйбила Її годй- 
на; колй ж народиться дитятко, з ра
дощів, що на світ людйна народйлась, 
не пам’ятає більше своєї муки. Та й 
ви тепер у журбі. Але я вас знову 
побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто 
ваших радощів від вас не відійме. То
го дня ви не будете мене гаггати нічого.

У

Істинно, істинно кажу вам: Чого б 
ви не просйли в Отця в моє ім’я, він 
дасть вам. Досі ви нічого не просйли в 
моє ім’я. Просіте -  і одержите, щоб 
радість ваша була повна. Я говорйв 
вам це у прйтчах. Надходить годйна, 
колй більше не буду говорйти до вас у 
прйтчах, але одверто звіщу вам про 
Отця. Того дня просйтимете в моє
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Ім’я, і не кажу, що буду за вас Отця 
благати: сам бо Отець вас любить, 
бо ви полюбйли мене і увірували, що 
я від Бога вййшов. Я вййшов від От
ця і прийшов у світ, і знову світ лишаю, 
і вертаюсь до Отця. Кажуть до нього 
учні: Ось тепер ти говориш одверто і не 
кажеш ніякої прйтчі. І тепер ми відає
мо, що ти знаєш усе, і не потребуєш, 
щоб хто тебе питав; тому ми віруємо, 
що ти від Бога вййшов. Відповів їм 
Ісус: Віруєте тепер? Ось надходить го- 
дйна, і тепер вона, колй ви розсієтеся 
кожен у свій бік і мене лйшите самого. 
Та я не сам, бо зі мною Отець. Сказав 
я вам це, щоб ви мали мир у мені. У 
світі страждатимете. Та бадьоріться! 
Я переміг світ.

Так промовляв Ісус і, підвівши очі 
до неба, сказав: Отче, прийшла го- 
дйна. Прослав свого Сйна, щоб Син 
твій тебе прославив, згідно з владою, 
яку ти дав йому над усяким тілом: да
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ти життя вічне тим, якйх ти дав йому. 
Це -  вічне життя, щоб пізнали тебе, 
єдйного ІСТИННОГО Бога, та Ісуса Хри- 
ста, якого ти послав. Я прославив 
тебе на землі: вйконав діло, яке ти дав 
мені вйконати. Тепер, отже, прослав 
мене, Отче, у себе, тією славою, яку 
я мав у тебе, перше ніж постав світ.

Я об’явйв твоє ім’я людям, якйх ти 
дав мені зо світу. Вонй булй твої, і ти 
дав їх мені, і вонй збереглй твоє слово. 
Тепер вонй зрозуміли, що все, що ти 
дав мені, від тебе походить; слова бо, 
що ти дав мені, я дав їм, і вонй при- 
йнялй і справді зрозуміли, що я від тебе 
вййшов, і увірували, що ти мене по
слав. Я молюся за них, не за світ мо
люся, а за тих, якйх ти дав мені, бо 
вонй твої. І все моє -  твоє, а твоє -  
моє, і я прославився в них. Я більше 
не у світі, але вонй у світі, і йду до

А

тебе. Отче святйй, ради імени твого 
бережй їх, тих, якйх ти дав мені, щоб
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вонй булй одно, як і ми. Колй я був з 
нйми у СВІТІ, я беріг їх у твоє ім’я; я 
стеріг тих, якйх ти дав мені, і ніхто з 
них не погйб, крім сйна ногйбелі, щоб 
збулося Писання. Тепер же йду до те
бе і говорю це у світі, щоб вонй мали 
у собі радість мою повну.

Я дав їм твоє слово, і світ їх знена
видів, бо вонй не від світу, як і я не 
від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від 
світу, але щоб зберіг їх від лукавого. 
Вонй не від світу, як і я не від світу. 
Освятй їх у твоїй істині. Слово твоє 
-  істина.

Як ти послав мене у світ, так і я 
послав їх у світ. Даю себе за них у по
святу, щоб і вонй булй освячені в істи
ні. Та не лише за цих молю, але й за 
тих, які через їх слово увірують в ме- 
не, щоб усі булй одно, як ти. Отче, в 
мені, і я в тобі, щоб і вонй булй в нас 
одно, щоб світ увірував, що ти мене 
послав. І славу, що ти дав мені, я дав

.0.
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ЇМ, щоб булй вонй одно, я к  і ми -  од
но. я -  в них, і ти -  в мені, щоб во
нй булй звершені в єдності, щоб світ 
зрозумів, що ти послав мене, і що ти 
полюбйв їх, я к  ти полюбйв мене.

Отче! Хочу, щоб ті, якйх ти дав 
мені, булй там, де я, щоб і вонй булй 
зі мною і бачили мою славу, яку ти 
дав мені, бо ти полюбйв мене перед 
заснуванням світу. Отче праведний, 
світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, 
і ці пізнали, що ти послав мене. І я їм 
об’явйв твоє ім’я, і буду об’являти, 
щоб любов, якою ти полюбйв мене, 
в них була, і я в них.

Сказавши це, Ісус вййшов зі своїми 
учнями на той бік Кедрон-потоку, 
де був сад, кудй увійшлй він та його 
учні.

Ю,
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Євангеліє 2-ге.
Від Івана, зач. 58.

В той час Ісус вййшов зі своїми 
учнями на той бік Кедрбн-пото- 

ку, де був сад, кудй увійшлй він та 
його учні. Юда ж, що його зрадив, 
знав також те місце, бо Ісус та його 
учні часто там збиралися. Юда, отже, 
узявши відділ війська і слуг перво
священиків та фарисеїв, прибув тудй 
з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. 
Ісус, знаючи все, що мало з ним ста
тися, вййшов і мовив до них: Кого 
шукаєте? Ті відповіли: Ісуса Наза- 
рянйна. Каже їм Ісус: Це я. Стояв же

А

з нйми Юда, що його зрадив. Колй він 
їм сказав: Це я, вонй подалйся назад і 
впали на землю. Тоді він спитав їх 
удруге: Кого шукаєте? Вонй сказали: 
Ісуса Назарянйна. Озвався Ісус: Я вам 
сказав, що це я. Колй, отже, шукаєте
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мене, пустіть цих, хай ідуть. Так збу
лося слово, яке він сказав був: Із тих, 
якйх ти дав мені, я не погубйв нікого. 
Тоді Сймон Петро, якйй мав меч при 
собі, добув його і, вдаривши слугу 
первосвященика, відтяв йому праве 
вухо. Слуга той звався Малхом. Ісус

О

І  озвався до Петра: Сховай меч у піх
ву! Чашу, яку дав мені Отець, не мав 
би я пйти?

Тоді військовий відділ, тйсяцький 
^ та юдейські слуги схопйли Ісуса і, 

зв’язавши його, повелй спершу до 
Анни, якйй був тестем Каяфі, що був 
первосвящеником того року. А цей 
Каяфа порадив був юдеям: Ліпше, 
щоб за народ помер одйн чоловік. 
Слідом за Ісусом ішов Сймон Петро 
з іншим учнем. А що учень той був 
знаний первосвященикові, він увійшов 
у двір первосвященика з Ісусом. Петро 
стояв надворі біля дверей. Вййшов 
той інший, знаний первосвященикові

.0.
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учень, промовив до воротарки і увів 
Петра. Воротарка ж каже до Петра: 
Чи й ти не з учнів того чоловіка? Він 
відповів; Ні. Слуги і сторожа, роз
клавши вогонь, стояли і грілися, бо 
було холодно. Петро теж стояв там з 
нйми і грівся.

Спитав, отже, первосвященик Ісуса 
про його учнів і про його науку. Ісус 
відповів йому: Я говорйв світові 
одверто. я  завжди навчав у синагозі і 
в храмі, кудй сходяться всі юдеї, і 
нічого не говорйв я потайки. Чому ме
не питаєш? Спитай тих, які чули, ш,о 
я до них промовляв. Вонй знають, що 
я говорйв. На ті слова одйн зі сторо
жі, якйй стояв там, ударив Ісуса в ли
це, кажучи: Так відповідаєш перво
священикові? Озвався Ісус до нього: 
Як я зле сказав, доведй, що воно зле; 
а як добре, чого мене б’єш? І відіслав 
його Анна зв’язаного до первосвяще
ника Каяфи.
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Стояв там Сймон Петро і грівся. Мо
вили до нього: Чи й ти не з його учнів? 
Він заперечив і відповів: Ні. Каже 
тоді одйн із слуг первосвященика, ро
дич того, якому Петро відтяв вухо: 
Чи не тебе я бачив у саду з ним? Тоді 
Петро ще раз заперечив. І зараз же 
запіяв півень.

Повелй тоді Ісуса від Каяфи у Пре
торію. Був же ранок. Та не увійшлй 
вонй у Преторію, щоб не осквернй- 
тись, а щоб могтй їсти Пасху.



Євангеліє 3-тє.
^ Від Матея, зач. 109

О

В той час воякй, що схопйли Ісуса, 
повелй його до первосвященика 

Каяфи, де зібралися кнйжники та 
старші. Петро ж ішов слідом за ним 
здалека, аж до палати первосвященика 
і, увійшовши до середини, сів із слуга
ми, щоб побачити, чим воно скінчйть- 

I  ся. Первосвященики та ввесь сине- 
« Дрібн шукали лбжного свідоцтва на 

Ісуса, щоб його вбйти, і не знайшлй, 
дарма що було з’явйлось багато лож- 
них свідків. Нарешті прийшло двоє 

І  і кажуть: Цей казав: Я можу зруйнувати 
храм Божий і за три дні його відбуду
вати. Тут підвівся первосвященик і 
сказав до нього: Нічого не заперечуєш, 
що вонй на тебе свідчать? Але Ісус 
мовчав. Первосвященик каже до ньо- 

М го: Заклинаю тебе живйм Богом, щоб

І  ~ ' ___________________ І „ ІП 1Й Ж  - Ж  Ж : Ж  ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ̂
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ТИ сказав нам, чи ти Христбс, Син Бо
жий. Тоді Ісус сказав до нього: Ти 
мовив. Тільки ж кажу вам: Віднйні по- 

^ бачите Сйна Чоловічого, якйй сиді
тиме праворуч Всемогутнього і йтйме 

® на небесних хмарах. Тоді первосвяще- 
Щ ник роздер свою одежу, кажучи: Він 

сказав богохульство! Нащо нам іще 
свідків? Ось ви тепер чули богохуль
ство! Як вам здається? Ті відповіли: 
Він вйнен смерти. Тоді вонй почалй 

^ плювати йому в лице та бйти кулака
ми; інші ж бйли його в лице і промов
ляли: Проречй нам, Хрйсте, хто 
тебе вдарив?

Петро ж сидів надворі. Аж тут одна 
слугйня підійшла до нього і каже: І ти 
був з Ісусом Галилеєм. Але той перед 
усіма відрікся і заявйв: Не знаю, що 
говориш. Колй ж він вййшов до воріт, 
узріла його інша і каже до тих, що 
там булй: Цей був з Ісусом з Назарету. 
Він знову, кленучйсь, відрікся: Не

О
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знаю я цього чоловіка. Трохи згодом 
приступйли ті, що там стояли, і заго- 
ворйли до Петра: Ти таїсй справді одйн 
з них, бо і твоя вимова тебе виявляє. 
Тоді Петро почав клястйся та божйти- 
ся: Я не знаю цього чоловіка. І враз 
заспівав півень. І Петро згадав слово, 
що Ісус сказав був: Раніше, ніж півень 
заспіває, ти трйчі відречешся від мене. 
І, вййшовши звідтіль, заплакав гірко.
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Євангеліє 4-те.
Від Івана, зач. 59.

В той час повелй Ісуса від Каяфи у 
Преторію. Був же ранок. Та не 

увійшлй вонй у Преторію, щоб не 
осквернйтись, а щоб могтй їсти Пасху.

Вййшов тоді до них Пилат і промо
вив: Яку вину принеслй ви на цього 
чоловіка? Ті йому у відповідь закрича
ли: Якбй він не був злочйнець, ми 
б його тобі не вйдали! Пилат їм ка
же; Візьміть його і судіть за вашим 
законом. Юдеї йому кажуть: Нам не 
дозволено нікого вбивати! Так збу
лося слово Ісуса, яке він сказав був, 
вказуючи, якою смертю має вмерти.

Ввійшов Пилат знов у Преторію, по- 
клйкав Ісуса і каже до нього: Ти -  цар 
юдейський? Ісус відповів: Кажеш те 
від себе, чи інші так тобі про мене
оповіли? Озвався Пилат: Хіба я юдей?



Народ твій і первосвященики вйдали 
мені тебе. Що ти зробйв? Відповів 
Ісус; Царство моє не від цього світу.
Якбй моє царство було від цього сві
ту, слуги мої воювали б, щоб я не був 
вйданий юдеям. Та моє Царство не 
звідсіля. Мовив до нього Пилат: То 
ти -  цар? Відповів Ісус: Ти кажеш.
Я -  цар. Я на те родйвся і прийшов у 
світ, щоб свідчити істині. Кожен, хто 
від істини, слухає мій голос. Озвався 
Пилат до нього: Що таке істина?

І, сказавши це, вййшов знову до 
юдеїв, і каже до них: Я не знаходжу в 
ньому ніякої винй. Та є у вас звйчай, 
щоб я вам на Пасху відпускав одного. 
Хочете, отже, щоб я вам відпустйв 
царя юдейського? Ті знову закричали:
Ні, не його, а Варавву! Варавва ж був 
розбійник.

Узяв тоді Пилат Ісуса і велів йо
го бичувати. Воякй, сплівши вінок 
із тернйни, поклали йому на голову
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і одяглй його у багрянйцю; і, під
ступаючи до нього, казали: Радуйся, 
царю юдейський! І бйли його по лиці. 
Пилат же знову вййшов надвір і про
мовив до них: Ось я виводжу вам йо
го, щоб ви знали, що я ніякої винй не 
находжу в ньому. І вййшов Ісус у терно
вім вінку та в багрянйці. А Пилат ска
зав їм: Ось чоловік! Як тільки поба
чили його первосвященики та слуги, 
закричали: Розпий! Розпий його! Каже 
їм Пилат: Візьміть його ви і розпніть, 
бо я ніякої винй не знаходжу в ньому. 
Юдеї йому відповіли: У нас є закон, 
і за законом він мусить умерти, бо він 
зробйв себе Сйном Божим. Як Пилат 
почув те слово, налякався ще більше.

Вернувся він ще раз у Преторію і 
каже Ісусові: Звідкіля ти? Ісус не дав 
йому відповіді. Каже йому Пилат: До 
мене не говориш? Хіба не знаєш, що я 
маю владу відпустйти тебе, і маю 
владу розп’ястй тебе? Відповів Ісус:
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Ти не мав би наді мною ніякої влади, 
якби тобі не було дано згорй. Тому, 
хто мене тобі вйдав, має більший гріх.

З тієї хвилйни Пилат шукав, як би 
його відпустйти. Та юдеї кричали: Як 
відпустиш його, не будеш другом 
кесаря! Усяк, хто з себе робить царя, 
протйвиться кесареві! Пилат, почувши 
те слово, вйвів Ісуса і сів на судищі, 
на місці, що зветься Літостротон, 
по-єврейському -  Гаввата. А був то 
день, колй приготовляли Пасху, блйзько 
шостої годйни. І каже до юдеїв: Ось 
цар ваш! Ті закричали: Геть! Геть із 
ним! Розпий його! Пилат каже їм: 
Царя вашого маю розп’ястй? Перво
священики відповіли: Нема у нас 
царя, крім кесаря! І вйдав його їм на 
розп’яття.
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Євангеліє 5-те.

Від Матея, зач. 111.

той час Юда, що зрадив Ісуса, 
побачивши, що його засудйли, 

розкаявся і вернув назад трйдцять 
срібняків первосвященикам і старшим. 
Згрішйв я, сказав, вйдавши кров не- 
вйнну. Ті ж відповіли: Що нам до того? 
Ти побачиш! Тоді він кйнув гроші 
у святйню, пішов геть, і повісився. 
Первосвященики взялй ті гроші і ка
жуть: їх не годйться класти до скарбо- 
ні, бо це ціна крбви. Порадившись, 
вонй купйли за них ганчарське поле, 
щоб ховати там чужйнців. Тому це 
поле й досі зветься Полем Крбви. Тоді 
здійснйлося слово пророка Єремії, що 
каже: І взялй вонй трйдцять срібняків, 
ціну того, що був оцінений синами Із- 
раїля, і далй їх за ганчарське поле, як 
Господь мені велів був.
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Привелй вонй Ісуса перед правйтеля, 
і правйтель спитав його: Ти цар 
юдейський? Ісус відповів: Ти кажеш. 
Та колй первосвященики і старші його 
обвинувачували, він не відповідав 
нічого. Тоді Пилат каже до нього: 
Хіба не чуєш, скільки свідчать проти 
тебе? Він не відповів йому ані на одне 
слово, так що правйтель вельми диву
вався.

На свято правйтель звик був відпу
скати народові одного в’язня, якого 
вонй хотіли. Був же тоді визначнйй 
в’язень, що звавсь Варавва. І от, колй 
вонй зібрались, Пилат каже до них: 
Кого бажаєте, щоб я відпустйв вам: 
Варавву, чи Ісуса, що зветься Хри- 
стос? Знав бо він добре, що вонй з за- 
здрости вйдали його. І колй він сидів 
на судищі, його жінка прислала 
йому сказати: Нічого не робй пра
ведникові тому, бо я цієї ночі в сні 
багато вйтерпіла заради нього. Та
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первосвященики і старші намовили 
народ просйти, щоб пустйв Варавву, а 
Ісуса вйдав на смерть. Заговорйв пра- 
вйтель і сказав їм: Кого з двох ба
жаєте, щоб я від пустйв вам? Ті відпо
віли: Варавву. Каже до них Пилат: А 
що маю робйти з Ісусом, що зветься 
Христос? Усі відповіли: Нехай буде 
розп’ятий! Він спитав: Що злого вчи- 
нйв він? Вонй ж іще більше стали кри
чати: Нехай буде розп’ятий! Пилат, 
бачачи, що нічого не вдіє, а заколот 
дедалі більшає, взяв водй і вмив пе
ред народом руки та й каже: Я не- 
вйнний крови праведника цього; ви 
побачите. Увесь же народ відповів, 
кажучи: Кров його на нас і на дітей 
наших! Тоді він відпустйв їм Варав
ву, а Ісуса, бичувавши, вйдав на 
розп’яття.

Воякй правйтеля, взявши Ісуса у 
Преторію, зібрали на нього всю чоту і, 
роздягнувши його, накйнули на нього
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червоним плащ, і, сплівши вінець з 
тернйни, поклали йому на голову, і 
далй тростйну в праву руку. Потім, 
падаючи перед ним на коліна, глузу
вали з нього, кажучи: Радуйся, царю 
юдейський! І плювали на нього, брали 
тростйну і бйли його по ГОЛОВІ. На
сміявшись з нього, скйнули з нього 
плащ, надягнули на нього його одіж і 
повелй на розп’яття. Виходячи ж, вонй 
зустріли одного чоловіка з Киринеї, 
на ім’я Сймон, і примусили його нестй 
хрест його.
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І
її Євангеліє 6-те.

В
Від Марка, зач. 67.

той час воякй повелй Ісуса в се- 
I  -1-^ редину двору, тобто у Преторію, 

і склйкали всю чоту. Вонй вдяглй його 
^ в багрянйцю і, сплівши вінець із тер- 
й нйни, поклали на нього, і почалй 

його вітати: Радуйся, царю юдей
ський! І бйли його тростйною по голо
ві, плювали на нього і, падаючи на ко
ліна, кланялись йому. Колй над ним 

й наглумйлися, знялй з нього багрянйцю 
і одягнули його в його одежу. Опісля 

М ж повелй його на розп’яття. І заста
вили одного з прохожих, Сймона 
Киринея, батька Олександра та Руфа, 

І  що вертався з поля, нестй його хрест.
І привелй його на місце Голготу, 

й що значить Череп-місце, і далй йому 
 ̂ пйти вина, змішаного з міррою, але 

він не прийняв. Тоді розп’ялй його і



поділйлись його одежею, кйнувши на 
неї жфеб, хто що візьме.

Була ж третя годйна, колй розп’ялй 
його. Був також напис, за що його 
було засуджено, на якому стояло: Цар 
юдейський. І розп’ялй з ним двох роз
бійників, одного праворуч, другого 
ліворуч нього. Тоді збулось Писання, 
що каже: До беззаконних зараховано 
його. Прохожі хулйли його і, киваючи 
головами, промовляли: Овва! Ти, що 
руйнуєш храм і в три дні знов його бу
дуєш, спасй себе, зійдй з хреста! Так 
само й первосвященики разом з кнйж- 
никами, глузуючи, говорйли між со- 
бою: Інших спасав, себе ж спастй не 
може! Христос, цар Ізраїля, хай зійде 
тепер із хреста, щоб ми побачили і 
увірували.

І  586 ЄВАНГЕЛІЯ №
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Євангеліє 7-ме.
Від Матея, зач. 113.

В той час воякй, прийшовши на 
місце, що зветься Гол гота, тобто 

Череп-місце, далй Ісусові пйти вина, 
змішаного з жовчю, але він, по
куштувавши, не хотів пйти. Ті ж, що 
розп’ялй його, поділйлись його оде
жею, кйнувши жереб. А потім сіли, 
щоб його стерегтй там. Над головою 
в нього прибйли напис, за що його 
засуджено: Це Ісус -  цар юдейський. 
Тоді розп’ялй з ним двох розбійників: 
одного праворуч, а другого ліворуч.

Ті ж, що проходили мймо нього, 
лихословили його і кивали головою, 
кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три 
дні будуєш знову, спасй себе самого: 
якщо ти Син Божий, зійдй з хреста! 
Так само і первосвященики насміха
лися з кнйжниками та старшими, ка
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жучи: Інших спасав -  себе спастй не 
може! Він цар Ізраїля: нехай тепер 
зійде з хреста, і ми увіруємо в нього. 
Він покладався на Бога, нехай же Бог 
вйзволить його нйні, якщо він його 
любить. Сам бо казав: Я -  Син Бо
жий. Так теж і розбійники, що булй з 
ним розп’яті, ображали його.

Від шостої годйни темрява настала 
по всім краю аж до дев’ятої годйни. 
А коло дев’ятої годйни Ісус скрйкнув 
сйльним голосом, кажучи: Елі, Елі, 
лема, савахтані, тобто: Боже мій, 
Боже мій, чому ти мене покйнув? 
Деякі з тих, що там стояли, почувши 
це, казали: Він Іллю клйче. І негайно 
одйн із них підбіг, узяв губку і, намо- 
чйвши її оцтом, настромйв на тростйну

 ̂ __
і дав йому пйти. Інші ж казали: Лишй, 
побачимо, чи прййде Ілля його рятува
ти. Ісус, скрйкнувши сйльним голо
сом, віддав духа.

Тоді завіса храму роздерлася надвоє.
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ВІД верху аж до низу, земля затряслася, 
скелі розпались; гробй відкрйлися, 
багато тіл святйх померлих устали і, 
вййшовши з гробів по його воскресін
ні, ввійшлй у святе місто і багатьом 
з’явйлись. А сотник і ті, що стереглй 
з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, 
що сталось, вельми налякались і мо
вили; Це справді був Син Божий.
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Євангеліє 8-ме.
Від Луки, зач. 111.

В той час велй з Ісусом також двох 
інших, злочйнців, щоб їх скарати 

на смерть. І як прийшлй на місце, що 
зветься Череп, там розн’ялй його і 
злочйнців, одного по правйці, і другого 
по лівйці. Ісус сказав: Отче, відпустй 
їм, не знають бо, що роблять.

Колй ділйли його одіж, кйдали 
жереб. Люди стояли й дивйлись. 
Навіть князі їхні насміхалися, кажучи:
Інших спасав, нехай спасе себе само
го, колй він Христос, Божий вйбра- 
ний! Воякй також глузували з нього; 
підходячи до нього і подаючй йому 
оцет, примовляли: Колй ти цар юдей
ський, спасй себе самого! Був над 
ним і напис письмом грецьким, латйн- 
ським і єврейським: Це є цар юдей
ський. «



о.

І
о
ї ї

ї ї

с в я т и х  СТРАСТЕИ

Одйн із злочйнців, що вйсів, знева
жав його, кажучи: Хіба ти не Хри- 
стос? Спасй себе і нас! А другий, озвав
шись, скартав його і мовив: Чи не 
боїшся Бога ти, ш,о покутуєш ту саму 
кару? Ми бо несемо кару, гідну наших 
учйнків, цей же не зробйв нічого зло
го. І сказав Ісусові: Пом’янй мене, 
Господи, колй прййдеш, у твоїм

✓
Царстві. Ісус сказав до нього: Істинно 
кажу тобі: Сьогодні будеш зо мною 
в раю.

^ Було вже блйзько шостої годйни, і
темрява по всій землі настала аж до 
дев’ятої годйни; бо затьмарилось сонце, 
і завіса храму роздерлася посередині. 
А Ісус заклйкав сйльним голосом: 
Отче, у твої руки віддаю дух мій! Ска
завши це, він віддав духа. Побачивши, 
що сталося, сотник почав прославля
ти Бога, кажучи: Справді цей чоло
вік був праведний. Всі люди, що булй 

» збіглися на те видовище, побачивши,1
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ЩО сталось, верталися додому, б’ючй 
себе у груди. Усї його знайомі стояли 
оподалїк, і жінкй, що булй прийшлй 
слідом за ним з Галилеї, дивйлися на 
все те.
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Євангеліє 9-те.
Від Івана, зач. 61.

В той час при хресті Ісуса стояли 
його мати, сестра його матері, 

Марія Клеопова та Марія Магдалйна. 
Колй Ісус побачив матір і учня, якого 
він любйв, що стояв біля неї, сказав 
до матері: Жінко, ось син твій. Потім 
каже до учня; Ось мати твоя. І від 
тієї хвилйни учень узяв Її до себе.

По тому Ісус, знаючи, що все звер- 
шйлось, щоб збулося Писання, про
мовив: Спраглий я. Стояла там по
судина, повна оцту. Тож і подалй йому 
до уст настромлену на тростйну губку, 
просяклу оцтом. Скуштувавши оцту, 
Ісус сказав: Звершйлося. І, схилйвши 
голову, віддав духа.

Тому що то була п’ятниця та щоб 
тіла не лишйлися в суботу на хресті, 
бо був Велйкдень тієї суботи, юдеї
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просйли Пилата, щоб переламали їм 
голінкй і їх знялй. Воякй прийшлй і 
переламали голінкй першому і друго
му, що булй з ним розп’яті. Та колй 
приступйли до Ісуса і побачили, що 
він уже помер, голінок йому не лама
ли, але одйн з ВОЯКІВ проколов йому 
спйсом бік і зараз же потекла кров і 
вода. І той, якйй бачив, свідчить те, 
і свідчення його правдйве. І він знає, 
що говорить правду, щоб ви теж уві
рували. Бо сталося те, щоб збулося 
Писання: Кість у нього не буде пола
мана. І знову інше Писання каже: Ди- 
вйтимуться на того, кого прокололи.
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О
Євангеліє 10-те.

Від Марка, зач. 69.

В той час Йбсиф з Ариматеї, по
важний радник, що й сам очікував 

Царства Божого, прибув і, смілйво 
ввійшовши до Пилата, попросйв тіло 
Ісуса. Пилат здивувався, ш,о вже вмер; 
і, приклйкавши сотника, спитав його, 
чи вже помер. Довідавшись від сотни- 
ка, що так, він вйдав Иосифові тіло; 
тоді Ибсиф, купйвши полотно, зняв 
його, обгорнув полотном і поклав у 
гробі, що був вйсічений у скелі. Потім 
прикотйв камінь до входу гробу; Марія 
ж Магдалйна й Марія, мати Ибсифа, 
дивйлись, де його поклали.
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Євангеліє 11-те.
Від Івана, зач. 62.

В той час Йосиф з Ариматеї, що 
був учнем Ісуса, але потай, зі 

страху перед юдеями, просйв Пилата, 
щоб зняти ТІЛО Ісуса. Пилат дозволив. 
Прийшов він, отже, і взяв ТІЛО Ісуса. 
Прийшов також і Никодйм, якйй ра
ніше приходив уночі до Ісуса, і при
ніс смйрни, змішаної з алое, мірок зо 
сто. І взялй вонй тіло Ісуса і обв’яза
ли його полотном з пахощами, як хо
вають за юдейським звйчаєм. На тому 
місці, де його розп’ялй, був сад, і в 
саду -  новйй гріб, в якому нікого ще 
не клали. Там, отже, з уваги на день 
приготування, тому що гріб був блйзь- 
ко, поклали Ісуса.



Євангеліє 12-те. 
Від Матея, зач. 114

н а другим день, що після п ятниці, 
зібралися первосвященики й фа

рисеї до Пилата і кажуть: Ми прига
дали собі, пане, що той обманник ще 
за життя сказав був: Я по трьох днях 
воскресну. Велй, отже, щоб гріб був 
добре забезпечений аж по третій день, 
щоб часом не прийшлй його учні та не 
вкрали його і не сказали людям: Він 
воскрес із мертвих! І буде ця остання 
омана гірша за першу. Пилат каже до 
них: Маєте сторожу, ідіть і забезпеч
те, як знаєте. Вонй пішлй і забезпе
чили гріб, запечатавши камінь, і по
ставили сторожу.
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й У СВЯТУ ВЕЛИКУ П’ЯТНИЦЮ
На Вечірні.

Євангеліє від Матея, зач. 110.

І
а

В

 той час усі первосвященики і 
старші народу склйкали раду на 

Ісуса, щоб його вбйти. І, зв’язавши 
його, повелй і вйдали правйтелеві 
Пилатові.

__ ^
Тоді Юда, що зрадив його, побачив

ши, що його засудили, розкаявся і 
вернув назад трйдцять срібняків пер
восвященикам і старшим. Згрішйв я, 
сказав, вйдавши кров невйнну. Ті 
ж відповіли: Що нам до того? Ти по
бачиш! Тоді він кйнув гроші у святй- 
ню, пішов геть, і повісився. Первосвя
щеники взялй ті гроші і кажуть: їх 
не годйться класти до скарбоні, бо це 
ціна крови. Порадившись, вонй ку- 
пйли за них ганчарське поле, щоб хо
вати там чужйнців. Тому це поле й



о. святих СТРАСТЕЙ

ДОСІ зветься Полем Крови. Тоді здій- 
снйлося слово пророка Єремїї, що ка
же: І взялй вонй трйдцять срібняків, 
ціну того, що був оцінений синами Із- 
раїля, і далй їх за ганчарське поле, як 
Госйодь мені велів був.

Привелй вонй Ісуса перед правйтеля, 
і правйтель спитав його: Ти цар 
юдейський? Ісус відповів: Ти кажеш. 
Та колй первосвященики і старші його 
обвинувачували, він не відповідав 
нічого. Тоді Пилат каже до нього: 
Хіба не чуєш, СКІЛЬКИ свідчать проти 
тебе? Він не відповів йому ані на одне 
слово, так що правйтель вельми диву
вався.

На свято правйтель звик був відпу
скати народові одного в’язня, якого 
вонй хотіли. Був же тоді визначнйй 
в’язень, що звавсь Варавва. І от, колй 
вонй зібрались, Пилат каже до них: 
Кого бажаєте, щоб я відпустйв вам: 
Варавву, чи Ісуса, що зветься Хри-

0

а
о

о
0

1а
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О

стос? Знав бо він добре, що вонй з за- 
здрости вйдали його. І колй він сидів 
на судищі, його жінка прислала 
йому сказати: Нічого не робй пра
ведникові тому, бо я цієї ночі в сні 
багато вйтерпіла заради нього. Та 
первосвященики і старші намовили 
народ просйти, щоб пустйв Варавву, а 
Ісуса вйдав на смерть. Заговорйв пра- 
вйтель і сказав їм: Кого з двох ба
жаєте, щоб я відпустйв вам? Ті відпо
віли: Варавву. Каже до них Пилат: А 
що маю робйти з Ісусом, що зветься 
Христос? Усї відповіли: НехМ буде 
розп’ятий! Він спитав: Що злого вчи- 
нйв він? Вонй ж іще більше стали кри
чати: Нехай буде розп’ятий! Пилат, 
бачачи, що нічого не вдіє, а заколот 
дедалі більшає, взяв водй і вмив пе
ред народом руки та й каже: Я не- 
вйнний крови праведника цього; ви 
побачите. Увесь же народ відповів, 
кажучи: Кров його на нас і на дітей



святих СТРАСТЕЙ

О

наших! Тоді він відпустйв їм Варав- 
ву, а Ісуса, бичувавши, вйдав на 
розп’яття.

Воякй правйтеля, взявши Ісуса у 
Преторію, зібрали на нього всю чоту і, 
роздягнувши його, накйнули на нього 
червоний плащ, і, сплівши вінець з 
тернйни, поклали йому на голову, і 
далй тростйну в праву руку. Потім, 
падаючи перед ним на коліна, глузу
вали з нього, кажучи: Радуйся, царю 
юдейський! І плювали на нього, брали 
тростйну і бйли його по голові. На
сміявшись з нього, скйнули з нього 
плаш;, надягнули на нього його одіж і 
повелй на розп’яття. Виходячи ж, вонй 
зустріли одного чоловіка з Киринеї, 
на ім’я Сймон, і примусили його нестй 
хрест його.

Прибувши на місце, що зветься 
Гол гота, тобто Череп, далй йому 
пйти вина, змішаного з жовчю, але він, 
покуштувавши, не хотів пйти. Ті ж.
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що розп’яли його, поділились його 
одежею, кйнувши жереб. А потім сі
ли, щоб його стерегтй там. Над голо
вою в нього прибйли напис, за що йо
го засуджено: Це Ісус -  цар юдейський. 
Тоді розп’ялй з ним двох розбійників: 
одного праворуч, а другого ліворуч.

* Одйн із злочйнців, що вйсів, знева
жав його, кажучи: Хіба ти не Хри- 
стос? Спасй себе і нас! А другий, озвав
шись, скартав його і мовив: Чи не 
боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму 
кару? Ми бо несемо кару, гідну наших 
учйнків, цей же не зробйв нічого зло
го. І сказав Ісусові: Пом’янй мене. Го
споди, колй прййдеш, у твоїм Царстві. 
Ісус сказав до нього: Істинно кажу 
тобі: Сьогодні будеш зо мною в раю.

** Ті ж, що проходили мймо нього, 
лихословили його і кивали головою, 
кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три

*Від Луки, зач. 111. 
**Від Матея, зач. 113.



ДНІ будуєш знову, спасй себе самого: 
якщо ти Син Божий, зійдй з хреста! 
Так само і первосвященики насміха
лися з кнйжниками та старшими, ка
жучи; Інших спасав -  себе спастй не 
може! Він цар Ізраїля: нехай тепер 
зійде з хреста, і ми увіруємо в нього. 
Він покладався на Бога, нехай же Бог 
вйзволить його нйні, якщо він його 
любить. Сам бо казав: Я -  Син Бо
жий. Так теж і розбійники, що булй з 
ним розп’яті, ображали його.

Від шостої годйни темрява настала 
по всім краю аж до дев’ятої годйни. А 
коло дев’ятої годйни Ісус скрйкнув 
сйльним голосом, кажучи: Елі, Елі, 
лема, савахтані, тобто: Боже мій. 
Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі 
з тих, що там стояли, почувши це, 
казали: Він Іллю клйче. І негайно 
одйн із них підбіг, узяв губку і, намо- 
чйвши Гі оцтом, настромйв на тростйну

 ̂ __
і дав йому пйти. Інші ж казали: Лишй,

святих СТРАСТЕЙ
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О
побачимо, чи прййде Ілля його рятува
ти. Ісус, скрйкнувши сйльним голо
сом, віддав духа.

Тоді завіса храму роздерлася надвоє, 
від верху аж до нйзу, земля затряслася, 
скелі розпались; гробй відкрйлися, 
багато тіл святйх померлих устали і, 
вййшовши з гробів по його воскре
сінні, ввійшлй у святе місто і багатьом 
з’явйлись. А сотник і ті, що стереглй 
з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, 
що сталось, вельми налякались і м6- 

й вили: Це справді був Син Божий.
* Тому що то була п’ятниця та щоб 

тіла не лишилися в суботу на хресті, бо 
був Велйкдень тієї суботи, юдеї про- 
сйли Пилата, щоб переламали їм го- 
лінкй і їх знялй. Воякй прийшлй і пе
реламали голінкй першому і другому, 
що булй з ним розп’яті. Та колй при- 
ступйли до Ісуса і побачили, що він 
уже помер, голінок йому не ламали.

О

і



СВЯТИХ СТРАСТЕЙ

але одйн з вояків проколов йому спй- 
сом бік і зараз же потекла кров і во
да. І той, якйй бачив, свідчить те, і 
свідчення його правдйве. І він знає, 
що говорить правду, щоб ви теж уві
рували. Бо сталося те, щоб збулося 
Писання: Кість у нього не буде пола
мана. І знову інше Писання каже: 
Дивйтимуться на того, кого проко-

0.

лоли.
*Було ж там багато жінок, які дивй- 

лися здалека; вонй слідом ішлй за Ісу- 
сом з Галилеї і служйли йому: між 
нйми Марія Магдалйна, Марія, мати 
Йкова та Йбсифа, і мати синів Заведея.

Якже настав вечір, прийшов замож
ний чоловік з Ариматеї, на ім’я 
Ибсиф, що й сам був учнем Ісуса. Він 
прийшов до Пилата і просйв тіла Ісу- 

ій са. Тоді Пилат велів вйдати тіло. 
Йбсиф узяв тіло, загорнув його в чй- 
сте полотно і поклав у свій новйй гріб,

Л * ВІД Матея, зач. 113.



606

ЩО його вйсік був у скелі. І ,  прико- 
тйвши до входу гробу велйкий камінь, 
відійшов. Була там Марія Магдалйна 
й інша Марія, ш;о сиділи проти гробу.

ЄВАНГЕЛІЯ *
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ПОКАЖЧИК ЧИТАНЬ ЄВАНГЕЛІЯ 
НА КОЖНИЙ ДЕНЬ ТИЖНІВ 

ЦІЛОГО РОКУ

На Літургії 
На вечірні

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії
У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії
У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

Свята і велика неділя Пасхи
Євангеліє Івана, зач. /  /в. 1,1-17 
Євангеліє Івана, зач. 65 /в. 20,19-25

Світлий тиждень
Євангеліє Івана, зач. 2 
Євангеліє Луки, зач. 113 
Євангеліє Івана, зач. 4 
Євангеліє Івана, зач. 8 
Євангеліє Івана, зач. 7 
Євангеліє Івана, зач. 11

Неділя 2, про Тому
Євангеліє Матея, зач. 116 
Євангеліє Івана, зач. 65
Євангеліє Івана, зач. 6 
Євангеліє Івана, зач. 10 
Євангеліє Івана, зач. 15 
Євангеліє Івана, зач. 16 
Євангеліє Івана, зач. 17 
Євангеліє Івана, зач. 19

Ів. 1,18-28 
Лк. 24,12-35 
Ів. 1,35-51 
Ів. 3,1-15 
Ів. 2,12-22 
Ів. 3,22-33

Мт. 28,16-20 
Ів. 20,19-31
Ів. 2,1-11 
Ів. 3,16-21 
Ів. 5,17-24 
Ів. 5,24-30 
/в. 5,30-6,2 
Ів. 6,14-27

Неділя З, про мироносиць
Євангеліє Марка, зач. 71 Мр. 16,9-20 
Євангеліє Марка, зач. 69 Мр. 15,43-16,8
Євангеліє Івана, зач. ІЗ 
Євангеліє Івана, зач. 20 
Євангеліє Івана, зач. 21 
Євангеліє Івана, зач. 22 
Євангеліє Івана, зач. 23 
Євангеліє Івана, зач. 52

Ів. 4,46-54 
/в. 6,27-33 
Ів. 6,35-39 
Ів. 6,40-44 
Ів. 6,48-54 
Ів. 15,17-16,2
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На утрені 
На Літургії
У понеділок 
У вівторок 
У середу пер. 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії
У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

Неділя 4, про розслабленого
Євангеліє Луки, зач. 112 Лк. 24,1-12 
Євангеліє Івана, зач. 14 Ів. 5,1-15
Євангеліє Івана, зач. 24 Ів. 6,56-69
Євангеліє Івана, зач. 25 Ів. 7,1-13
Євангеліє Івана, зач. 26 Ів. 7,14-30
Євангеліє Івана, зач. 29 Ів. 8,12-20
Євангеліє Івана, зач. ЗО Ів. 8,21-30
Євангеліє Івана, зач. 31 Ів. 8,31-42

Неділя 5, про самарянку
Євангеліє Івана, зач. 63 Ів. 20,1-10 
Євангеліє Івана, зач. 12 /в. 4,5-42
Євангеліє Івана, зач. 32 
Євангеліє Івана, зач. 33 
Євангеліє Івана, зач. 18 
Євангеліє Івана, зач. 35 
Євангеліє Івана, зач. 37 
Євангеліє Івана, зач. 38

/в. 8,42-51 
Ів. 8,51-59 
Ів. 6,5-14 
Ів. 9,39-10,9 
Ів. 10,17-28 
Ів. 10,27-38

Неділя 6, про сліпородженого
На утрені Євангеліє Івана, зач. 64 Ів. 20,11-18 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 34 Ів. 9,1-38
У понеділок 
У вівторок 
У середу

На утрені 
На Літургії
У п’ятницю Євангеліє Івана, зач. 47 /в. 14,1-11
У суботу Євангеліє Івана, зач. 48 /в. 14,10-21

Неділя 7, святих Отців 1-го вселенського собору в Нікеї

На утрені Євангеліє Івана, зач. 66 Ів. 21,1-14
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 56 Ів. 17,1-13

Євангеліє Івана, зач. 40 
Євангеліє Івана, зач. 42 
Євангеліє Івана, зач. 43

Четвер Вознесення
Євангеліє Марка, зач. 71 
Євангеліє Луки, зач. 114

/в. 11,47-57 
/в. 12,19-36 
Ів. 12,36-47

Мр. 16,9-20 
Лк. 24,36-53
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У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу 
За померлих

На утрені 
На Літургії

На Літургії
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок

Євангеліє
Євангеліє
Євангеліє
Євангеліє
Євангеліє
Євангеліє
Євангеліє

Івана,
Івана,
Івана,
Івана,
Івана,
Івана,
Івана,

зач. 49 
зач. 53 
зач. 54 
зач. 55 
зач. 57 
зач. 67 
зач. 16

Ів. 14,27-15,7 
Ів. 16,2-13 
Ів. 16,15-23 
Ів. 16,23-33 
Ів. 17,18-26 
/в. 21,15-25 
/в. 5,24-30

Неділя 8, П’ятдесятниця
Євангеліє Івана, зач. 65 /в. 20,19-23 
Євангеліє Івана, зач. 27 /в. 7,37-52; 8,12

1-ий тиждень
Понеділок Святого Духа

Євангеліє Мате я, зач. 75 Мт. 18,10-20
Євангеліє Матея, зач. 10 
Євангеліє Матея, зач. 12 
Євангеліє Матея, зач. 13 
Євангеліє Матея, зач. 14 
Євангеліє Матея, зач. 15

Неділя 1, всіх святих
Євангеліє Матея, зач. 116 
Євангеліє Матея, зач. 38

2-ий тиждень
Євангеліє Матея, зач. 19

Євангеліє Матея, зач. 22 
Євангеліє Матея, зач. 23 
Євангеліє Матея, зач. 27

Мт. 4,25-5,13 
Мт. 5,20-26 
Мт. 5,27-32 
Мт. 5,33-41 
Мт. 5,42-48

Мт. 28,16-20 
Мт. 10,32-33. 
37-38; 19,27-30

Мт. 6,31-34;
7,9-11 

Мт. 7,15-21 
Мт. 7,21-23 
Мт. 8,23-27

У вівторок 
У середу 
У четвер

Торжественне поклонення пречистим Тайнам 
Тіла і Крови Господа нашого Ісуса Христа

На утрені Євангеліє Івана, зач. 23 Ів. 6,55-58 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 23 Ів. 6,48-54
У п’ятницю Євангеліє Матея, зач. 31 Мт. 9,14-17 
У суботу Євангеліє Матея, зач. 20 Мт. 7,1-8
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Неділя 2 по П ’ятдесятниці, глас 1
На утрені Євангеліє Марка, зач. 70 Мр. 16,1-8 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 9 Мт. 4,18-23

3-ій тиждень
у  понеділок Євангеліє Матея, зач. 34 
У вівторок Євангеліє Матея, зач. 35 
У середу Євангеліє Матея, зач. 36 
У четвер Євангеліє Матея, зач. 37 
У п’ятницю Євангеліє Матея, зач. 38

Мт. 9,36-10,8 
Мт. 10,9-15 
Мт. 10,16-22 
Мт. 10,23-31 
Мт. 10,32-36; 

11,1
Празник найсолодшого Господа Бога 

і Спаса Ісуса Христа -  Чоловіколюбця
На утрені Євангеліє Івана, зач. 36 Ів. 10,9-16 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 9 Ів. 3,13-17
У суботу Євангеліє Матея, зач. 24 Мт. 7,24-8,4

Сострадання Пресвятої Богородиці
На утр.ІЛіт. Євангеліє Івана, зач. 61 Ів. 19,25-27

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

Неділя З, глас 2
Євангеліє Марка, зач. 71 
Євангеліє Матея, зач. 18

4-ий тиждень
Євангеліє Матея, зач. 40 
Євангеліє Матея, зач. 41 
Євангеліє Матея, зач. 42 
Євангеліє Матея, зач. 43 
Євангеліє Матея, зач. 44 
Євангеліє Матея, зач. 26

Мр. 16,9-20 
Мт. 6,22-33

Мт. 11,2-15 
Мт. 11,16-20 
Мт. 11,20-26 
Мт. 11,27-30 
Мт. 12,1-8 
Мт. 8,14-23

Неділя 4, глас З, всіх святих українського народу
На утрені Євангеліє Луки, зач. 112 Лк. 24,1-12 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 25 Мт. 8,5-13 
І святим Євангеліє Матея, зач. 10 Мт. 5,1-16

У понеділок
5-ий тиждень

Євангеліє Матея, зач. 45 Мт. 12,9-13
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У вівторок Євангеліє Матея, зач. 46

О,

0 
а 
а
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О

і

І

у  середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер

Євангеліє Матея, зач. 48 
Євангеліє Матея, зач. 49 
Євангеліє Матея, зач. 50 
Євангеліє Матея, зач. ЗО

Неділя 5, глас 4
Євангеліє Луки, зач. 113 
Євангеліє Матея, зач. 27

6-ий тиждень
Євангеліє Матея, зач. 51 
Євангеліє Матея, зач. 52 
Євангеліє Матея, зач. 53 
Євангеліє Матея, зач. 54 
Євангеліє Матея, зач. 55 
Євангеліє Матея, зач. 32

Неділя 6, глас 5
Євангеліє Луки, зач. 114 
Євангеліє Матея, зач. 29

7-ий тиждень
Євангеліє Матея, зач. 56 
Євангеліє Матея, зач. 57 
Євангеліє Матея, зач. 60 
Євангеліє Матея, зач. 61 
Євангеліє Матея, зач. 63 
Євангеліє Матея, зач. 39

Неділя 7, глас 6
Євангеліє Івана, зач. 63 
Євангеліє Матея, зач. 33

8-ий тиждень
Євангеліє Матея, зач. 65 
Євангеліє Матея, зач. 66 
Євангеліє Матея, зач. 68 
Євангеліє Матея, зач. 69

Мт. 12,14-16.
22-30 

Мт. 12,38-45 
Мт. 12,46-13,3 
Мт. 13,4-9 
Мт. 9,9-13

Лк. 24,12-35 
Мт. 8,28-9,1

Мт. 13,10-23 
Мт. 13,24-30 
Мт. 13,31-36 
Мт. 13,36-43 
Мт. 13,44-54 
Мт. 9,18-26

Лк. 24,36-53 
Мт. 9,1-8

Мт. 13,54-58 
Мт. 14,1-13 
Мт. 14,35-15,11 
Мт. 15,12-21 
Мт. 15,29-31 
Мт. 10,37-11,1

їв. 20,1-10 
Мт. 9,27-35

Мт. 16,1-6 
Мт. 16,6-12 
Мт. 16,20-24 
Мт. 16,24-28
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0.

у  п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок

У середу 
У четвер 
У п’ятницю

У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю

У суботу

Євангеліє Матея, зач. 71 
Євангеліє Матея, зач. 47

Неділя 8, глас 7
Євангеліє Івана, зач. 64 
Євангеліє Матея, зач. 58

9-ий тиждень
Євангеліє Матея, зач. 74 
Євангеліє Матея, зач. 76

Євангеліє Матея, зач. 80 
Євангеліє Матея, зач. 81 
Євангеліє Матея, зач. 83

Євангеліє Матея, зач. 64

Неділя 9, глас 8
Євангеліє Івана, зач. 65 
Євангеліє Матея, зач. 59

10-ий тиждень
Євангеліє Матея, зач. 84 
Євангеліє Матея, зач. 85 
Євангеліє Матея, зач. 86 
Євангеліє Матея, зач. 88 
Євангеліє Матея, зач. 91 
Євангеліє Матея, зач. 73

Неділя 10, глас 1
Євангеліє Івана, зач. 66 
Євангеліє Матея, зач. 72

11-ий тиждень
Євангеліє Матея, зач. 94 
Євангеліє Матея, зач. 95 
Євангеліє Матея, зач. 96 
Євангеліє Матея, зач. 99 
Євангеліє Матея, зач. 100

Євангеліє Матея, зач. 78

Мт. 17,10-18 
Мт. 12,30-37

їв. 20,11-18 
Мт. 14,14-22

Мт. 18,1-11 
Мт. 18,18-22; 
19,1-2.13-15 
Мт. 20,1-16 
Мт. 20,17-28 
Мт. 21,12-14.

17-20 
Мт. 15,32-39

Ів. 20,19-31 
Мт. 14,22-34

Мт. 21,18-22 
Мт. 21,23-27 
Мт. 21,28-32 
Мт. 21,43-46 
Мт. 22,23-33 
Мт. 17,24-18,4

їв. 21,1-14 
Мт. 17,14-23

Мт. 23,13-22 
Мт. 23,23-28 
Мт. 23,29-39 
Мт. 24,13-28 
Мт. 24,27-33.

42-51 
Мт. 19,3-12
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На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю

Неділя 11, глас 2
Євангеліє Івана, зач. 67 
Євангеліє Матея, зач. 77

12-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 2 
Євангеліє Марка, зач. З 
Євангеліє Марка, зач. 4 
Євангеліє Марка, зач. 5 
Євангеліє Марка, зач. 9 
Євангеліє Матея, зач. 82

Неділя 12, глас З
Євангеліє Матея, зач. 116 
Євангеліє Матея, зач. 79

13-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 11 
Євангеліє Марка, зач. 12 
Євангеліє Марка, зач. 13 
Євангеліє Марка, зач. 14 
Євангеліє Марка, зач. 15 
Євангеліє Матея, зач. 90

Неділя 13, глас 4
Євангеліє Марка, зач. 70 
Євангеліє Матея, зач. 87

14-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 16 
Євангеліє Марка, зач. 17 
Євангеліє Марка, зач. 18 
Євангеліє Марка, зач. 19 
Євангеліє Марка, зач. 20

У суботу Євангеліє Матея, зач. 93

Неділя 14, глас 5
На утрені Євангеліє Марка, зач. 71 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 89

їв. 21,15-25 
Мт. 18,23-35

Мр. 1,9-15 
Мр. 1,16-22 
Мр. 1,23-28 
Мр. 1,29-35 
Мр. 2,18-22 
Мт. 20,29-34

Мт. 28,16-20 
Мт. 19,16-26

Мр. 3,6-12 
Мр. 3,13-19 
Мр. 3,20-27 
Мр. 3,28-35 
Мр. 4,1-9 
Мт. 22,15-22

Мр. 16,1-8 
Мт. 21,33-42

Мр. 4,10-23 
Мр. 4,24-34 
Мр. 4,35-41 
Мр. 5,1-20 
Мр. 5,22-24.

35-6,1 
Мт. 23,1-12

Мр. 16,9-20 
Мт. 22,1-14
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У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу

15-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 21 Мр. 5,24-34
Євангеліє Марка, зач. 22 Мр. 6,1-7
Євангеліє Марка, зач. 23 Мр. 6,7-13
Євангеліє Марка, зач. 25 Мр. 6,30-45
Євангеліє Марка, зач. 26 Мр. 6,45-53
Євангеліє Матея, зач. 97 Мт. 24,1-13

Неділя 15, глас 6
Євангеліє Луки, зач. 112 
Євангеліє Матея, зач. 92

16-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 27 
Євангеліє Марка, зач. 28 
Євангеліє Марка, зач. 29 
Євангеліє Марка, зач. ЗО 
Євангеліє Марка, зач. 32 
Євангеліє Матея, зач. 101

Лк. 24,1-12 
Мт. 22,35-46

Мр. 6,54-7,8 
Мр. 7,5-16 
Мр. 7,14-24 
Мр. 7,24-30 
Мр. 8,1-10 
Мт. 24,34-44

Неділя 16, глас 7
Євангеліє Луки, зач. 113 Лк. 24,12-35
Євангеліє Матея, зач. 105 Мт. 25,14-30

17-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 48 Мр. 10,46-52
Євангеліє Марка, зач. 50 Мр. 11,11-23
Євангеліє Марка, зач. 51 Мр. 11,23-26
Євангеліє Марка, зач. 52 Мр. 11,27-33
Євангеліє Марка, зач. 53 Мр. 12,1-12
Євангеліє Матея, зач. 104 Мт. 25,1-13

Неділя 17, глас 8
Євангеліє Луки, зач. 114 
Євангеліє Матея, зач. 62

18-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 10 
Євангеліє Луки, зач. 11 
Євангеліє Луки, зач. 12

Лк. 24,36-53 
Мт. 15,21-28

Лк. 3,19-22 
Лк. 3,23-4,1 
Лк. 4,1-15
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У четвер 
У п’ятницю  
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

Євангеліє Луки, зач. 13 Лк. 4,16-22
Євангеліє Луки, зач. 14 Лк. 4,22-30
Євангеліє Луки, зач. 15 Лк. 4,31-36

Неділя 18, глас 1
Євангеліє Івана, зач. 63 /в. 20,1-10
Євангеліє Луки, зач. 17 Лк. 5,1-11

19-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 16 Лк. 4,37-44
Євангеліє Луки, зач. 18 Лк. 5,12-16
Євангеліє Луки, зач. 21 Лк. 5,33-39
Євангеліє Луки, зач. 23 Лк. 6,12-19
Євангеліє Луки, зач. 24 Лк. 6,17-23
Євангеліє Луки, зач. 19 Лк. 5,17-26

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю  
У суботу

Неділя 19, глас 2
Євангеліє Івана, зач. 64 
Євангеліє Луки, зач. 26

20-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 25 
Євангеліє Луки, зач. 27 
Євангеліє Луки, зач. 28 
Євангеліє Луки, зач. 31 
Євангеліє Луки, зач. 32 
Євангеліє Луки, зач. 20

їв. 20,11-18 
Лк. 6,31-36

Лк. 6,24-30 
Лк. 6,37-45 
Лк. 6,46-7,1 
Лк. 7,17-30 
Лк. 7,31-35 
Лк. 5,27-32

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

Неділя 20, глас З
Євангеліє Івана, зач. 65 
Євангеліє Луки, зач. ЗО

21-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 33 
Євангеліє Луки, зач. 34 
Євангеліє Луки, зач. 37 
Євангеліє Луки, зач. 41 
Євангеліє Луки, зач. 42 
Євангеліє Луки, зач. 22

їв. 20,19-31 
Лк. 7,11-16

Лк. 7,36-50 
Лк. 8,1-3 
Лк. 8,22-25 
Лк. 9,7-11 
Лк. 9,12-17 
Лк. 6,1-10
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На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п'ятницю  
У суботу

Неділя 21, глас 4
Євангеліє Івана, зач. 66 
Євангеліє Луки, зач. 35

22-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 43 
Євангеліє Луки, зач. 44 
Євангеліє Луки, зач. 47 
Євангеліє Луки, зач. 48 
Євангеліє Луки, зач. 50 
Євангеліє Луки, зач. 29

Неділя 22, глас 5
Євангеліє Івана, зач. 67 
Євангеліє Луки, зач. 83

23-ій тиждень
Євангеліє Луки, зач. 52 
Євангеліє Луки, зач. 55 
Євангеліє Луки, зач. 56 
Євангеліє Луки, зач. 57 
Євангеліє Луки, зач. 58 
Євангеліє Луки, зач. 36

/в. 21,1-14 
Лк. 8,5-15

Лк. 9,18-22 
Лк. 9,23-27 
Лк. 9,44-50 
Лк. 9,49-56 
Лк. 10,1-15 
Лк. 7,1-10

Ів. 21,15-25 
Лк. 16,19-31

Лк. 10,22-24 
Лк. 11,1-10 
Лк. 11,9-13 
Лк. 11,14-23 
Лк. 11,23-26 
Лк. 8,16-21

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю  
У суботу

На утрені 
На Літургії

Неділя 23, глас 6
Євангеліє Мате я, зач. 116 Мт. 28,16-20 
Євангеліє Луки, зач. 38 Лк. 8,26-39

24-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 59 
Євангеліє Луки, зач. 60 
Євангеліє Луки, зач. 61 
Євангеліє Івана, зач. 62 
Євангеліє Луки, зач. 63 
Євангеліє Луки, зач. 40

Лк. 11,29-33 
Лк. 11,34-41 
Лк. 11,42-46 
Лк. 11,47-12,1 
Лк. 12,2-12 
Лк. 9,1-6

Неділя 24, глас 7
Євангеліє Марка, зач. 70 Мр. 16,1-8 
Євангеліє Луки, зач. 39 Лк. 8,41-56
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У понеділок

У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п'ятницю  
У суботу

25-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 65

Євангеліє Луки, зач. 68 
Євангеліє Луки, зач. 69 
Євангеліє Луки, зач. 70 
Євангеліє Луки, зач. 73 
Євангеліє Луки, зач. 46

Лк. 12,13-15.
22-31 

Лк. 12,42-48 
Лк. 12,48-59 
Лк. 13,1-9 
Лк. 13,31-35 
Лк. 9,37-43

,0,

іо

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю

Неділя 25, глас 8
Євангеліє Марка, зач. 71 
Євангеліє Луки, зач. 53

26-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 75 
Євангеліє Луки, зач. 77 
Євангеліє Луки, зач. 78 
Євангеліє Луки, зач. 80 
Євангеліє Луки, зач. 82

У суботу Євангеліє Луки, зач. 49

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу

У четвер 
У п’ятницю  
У суботу

Неділя 26, глас 1
Євангеліє Луки, зач. 112 
Євангеліє Луки, зач. 66

27-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 86 
Євангеліє Луки, зач. 87 
Євангеліє Луки, зач. 90

Євангеліє Луки, зач. 92 
Євангеліє Луки, зач. 95 
Євангеліє Луки, зач. 51

Мр. 16,9-20 
Лк. 10,25-37

Лк. 14,12-15 
Лк. 14,25-35 
Лк. 15,1-10 
Лк. 16,1-9 
Лк: 16,15-18.

17,1-4 
Лк. 9,57-62

Лк. 24,1-12 
Лк. 12,16-21

Лк. 17,20-25 
Лк. 17,26-37 
Лк. 18,15-17.

26-30 
Лк. 18,31-34 
Лк. 19,12-28 
Лк. 10,19-21

01 На утрені 
На Літургії

Неділя 27, глас 2
Євангеліє Луки, зач. 113 
Євангеліє Луки, зач. 71

Лк. 24,12-35 
Лк. 13,10-17
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У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п'ятницю  
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу

У четвер 
У п’ятниця 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю  
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок

28-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 97 
Євангеліє Луки, зач. 98 
Євангеліє Луки, зач. 99 
Євангеліє Луки, зач. 100 
Євангеліє Луки, зач. 101 
Євангеліє Луки, зач. 67

Неділя 28, глас З
Євангеліє Луки, зач. 114 
Євангеліє Луки, зач. 76

29-ий тиждень
Євангеліє Луки, зач. 102 
Євангеліє Луки, зач. 106 
Євангеліє Луки, зач. 104

Євангеліє Луки, зач. 107 
Євангеліє Луки, зач. 108 
Євангеліє Луки, зач. 72

Неділя 29, глас 4
Євангеліє Івана, зач. 63 
Євангеліє Луки, зач. 85

30-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 33 
Євангеліє Марка, зач. 34 
Євангеліє Марка, зач. 36 
Євангеліє Марка, зач. 39 
Євангеліє Марка, зач. 41 
Євангеліє Луки, зач. 74

Неділя ЗО, глас 5
Євангеліє Івана, зач. 64 
Євангеліє Луки, зач. 91

31-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 42 
Євангеліє Марка, зач. 43

Лк. 19,37-44 
Лк. 19,45-48 
Лк. 20,1-8 
Лк. 20,9-18 
Лк. 20,19-26 
Лк. 12,32-40

Лк. 24,36-53 
Лк. 14,16-24

Лк. 20,27-44 
Лк. 21,12-19 
Лк. 21,5-7.

10-11.20-24 
Лк. 21,28-33 
Лк. 21,37-22,8 
Лк. 13,18-29

Ів. 20,1-10 
Лк. 17,12-19

Мр. 8,11-21 
Мр. 8,22-26 
Мр. 8,30-34 
Мр. 9,10-16 
Мр. 9,33-41 
Лк. 14,1-11

Ів. 20,11-18 
Лк. 18,18-27

Мр. 9,42-10,1 
Мр. 10,2-12
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У середу 
У четвер 
У п’ятницю  
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю 
У суботу

Євангеліє Марка, зач. 44 
Євангеліє Марка, зач. 45 
Євангеліє Марка, зач. 46 
Євангеліє Луки, зач. 81

Неділя 31, глас 6
Євангеліє Івана, зач. 65 
Євангеліє Луки, зач. 93

32-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 48 
Євангеліє Марка, зач. 50 
Євангеліє Марка, зач. 51 
Євангеліє Марка, зач. 52 
Євангеліє Марка, зач. 53 
Євангеліє Луки, зач. 84

Неділя 32, про Закхея
Євангеліє Івана, зач. 66 
Євангеліє Луки, зач. 94

33-ій тиждень
Євангеліє Марка, зач. 54 
Євангеліє Марка, зач. 55 
Євангеліє Марка, зач. 56 
Євангеліє Марка, зач. 57 
Євангеліє Марка, зач. 58 
Євангеліє Луки, зач. 88

Мр. 10,11-16 
Мр. 10,17-27 
Мр. 10,23-32 
Лк. 16,10-15

Ів. 20,19-31 
Лк. 18,35-43

Мр. 10,46-52 
Мр. 11,11-23 
Мр. 11,23-26 
Мр. 11,27-33 
Мр. 12,1-12 
Лк. 17,3-10

Ів. 21,1-14 
Лк. 19,1-10

Мр. 12,13-17 
Мр. 12,18-27 
Мр. 12,28-37 
Мр. 12,38-44 
Мр. 13,1-8 
Лк. 18,2-8

Неділя 33, про митаря і фарисея
На утрені Євангеліє воскресне
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 89 Лк. 18,10-14

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю  
У суботу

34-ий тиждень
Євангеліє Марка, зач. 59 
Євангеліє Марка, зач. 60 
Євангеліє Марка, зач. 61 
Євангеліє Марка, зач. 62 
Євангеліє Марка, зач. 63 
Євангеліє Луки, зач. 103

Мр
Мр
Мр
Мр
Мр

13,9-13
13,14-23
13,24-31
13,31-14,2
14,3-9

Лк. 20,45-21,4
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На утрені 
На Літургії

У понеділок 
У вівторок 
У середу 
У четвер 
У п’ятницю

У суботу

За померлих

На утрені 
На Літургії

У понеділок

У вівторок

У четвер

У суботу 
І отцям

На утрені 
На Літургії

Неділя 34, про блудного сина
Євангеліє воскресне 
Євангеліє Луки, зач. 79

М’ясопусний тиждень
Євангеліє Марка, зач. 49 
Євангеліє Марка, зач. 64 
Євангеліє Марка, зач. 65 
Євангеліє Марка, зач. 66 
Євангеліє Марка, зач. 68

Євангеліє Луки, зач. 105

Євангеліє Івана, зач. 16

Неділя 35, м’ясопусна
Євангеліє воскресне
Євангеліє Матея, зач. 106 Мт. 25,31-46

Лк. 15,11-32

Мр 11,1-11
Мр 14,10-42
Мр 14,43-15,1
Мр 15,1-15
Мр 15,22.25.

33-41
Лк. 21,8-9.

25-27.33-36
Ів. 5,24-30

Сиропусний тиждень
Євангеліє Луки, зач. 96

Євангеліє Луки, зач. 109

Євангеліє Луки, зач. 110

Євангеліє Матея, зач. 16 
Євангеліє Матея, зач. 43

Неділя 36, сиропусна
Євангеліє воскресне 
Євангеліє Матея, зач. 17

Лк. 19,29-40;
22,7-39 

Лк. 22,39-42.
45-23,1 

Лк. 23,1-34.
44-56 

Мт. 6,1-13 
Мт. 11,27-30

Мт. 6,14-21

На Літургії 
І святому

Святий великий піст
Субота 1 посту

Євангеліє Марка, зач. 10 Мр. 2,23-3,5 
Євангеліє Івана, зач. 52 /в. 15,17-16,2
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На утрені 
На Літургії

На Літургії 
За померлих

На утрені 
На Літургії

На Літургії 
За померлих

Неділя 1 посту, православія
Євангеліє воскресне 
Євангеліє Івана, зан. 5

Субота 2 посту
Євангеліє Марка, зач. 6 
Євангеліє Івана, зач. 16

Неділя 2 посту
Євангеліє воскресне 
Євангеліє Марка, зач. 7

Субота З посту
Євангеліє Марка, зач. 8 
Євангеліє Івана, зач. 16

/в. 1,43-51

Мр. 1,35-44 
Ів. 5,24-30

Мр. 2,1-12

Мр. 2,14-17 
Ів. 5,24-30

Неділя З посту, Хрестопоклонна
На утрені Євангеліє воскресне
На Літургії Євангеліє Марка, зач. 37 Мр. 8,34-9,1

Субота 4 посту
Євангеліє Марка, зач. 31 Мр. 7,31-37 
Євангеліє Івана, зач. 16 Ів. 5,24-30

На Літургії 
За померлих

На утрені 
На Літургії 
І святому

На Літургії 
І Богородиці

На утрені 
На Літургії 
І святій

Неділя 4 посту
Євангеліє воскресне
Євангеліє Марка, зач. 40 Мр. 9,17-31
Євангеліє Мате я, зач. 10 Мт. 4,25-5,12

Субота 5 посту, акафістова
Євангеліє Марка, зач. 35 Мр. 8,27-31 
Євангеліє Луки, зач. 54 Лк. 10,38-42;

11,27-28

Неділя 5 посту
Євангеліє воскресне
Євангеліє Марка, зач. 47 Мр. 10,32-45 
Євангеліє Луки, зач. 33 Лк. 7,36-50



Субота 6 посту, Лазарева
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 39 Ів. 11,1-45

Квітна неділя
На утрені Євангеліє Матея, зач. 83 Мт. 21,1-11.

15-17
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 41 Ів. 12,1-18
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На утрені 
На Літургії

На утрені 
На Літургії

На утрені 
На Літургії

На утрені 
На Літургії

На вмиванні 
По вмиванні

Страсний тиждень
Святий великий понеділок
Євангеліє Матея, зач. 84 Мт. 21,18-43 
Євангеліє Матея, зач. 98 Мт. 24,3-35

Святий великий вівторок
Євангеліє Матея, зач. 90 Мт. 22,15-23,39 
Євангеліє Матея, зач. 102 Мт. 24,36-26,2

Свята велика середа
Євангеліє Івана, зач. 41 Ів. 12,17-50 
Євангеліє Матея, зач. 108 Мт. 26,6-16

Святий великий четвер
Євангеліє Луки, зач. 108 Лк. 22,1-39 
Євангеліє Матея, зач. 107 Мт. 26,1-20;

Ів. 13,3-17;
Мт. 26,21-39; 
Лк. 22,43-45; 
Мт. 26,40-27,2

Євангеліє Івана, зач. 44 Ів. 13,1-11 
Євангеліє Івана, зач. 45 /в. 13,12-17

Свята велика п’ятниця
ЄВАНГЕЛІЯ СВЯТИХ СТРАСТЕЙ 

ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
1. Євангеліє Івана, зач. 46 Ів. 13,31-18,1
2. Євангеліє Івана, зач. 58 Ів. 18,1-28
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3. Євангеліє Матея, зач. 109
4. Євангеліє Івана, зач. 59
5. Євангеліє Матея, зач. 111
6. Євангеліє Марка, зач. 67
7. Євангеліє Матея, зач. 113
8. Євангеліє Луки, зач. 111
9. Євангеліє Івана, зач. 61

10. Євангеліє Марка, зач. 69
11. Євангеліє Івана, зач. 62
12. Євангеліє Матея, зач. 114

Мт. 26,57-75 
Ів. 18,28-19,16 
Мт. 27,3-32 
Мр. 15,16-32 
Мт. 27,33-54 
Лк. 23,32-49 
Ів. 19,25-37 
Мр. 15,43-47 
Ів. 19,38-42 
Мт. 27,62-66

На 1 часі Євангеліє Матея, зач. 110 Мт. 27,1-56
На З часі Євангеліє Марка, зач. 67 Мр. 15,16-41
На 6 часі Євангеліє Луки, зач. 111 Лк. 23,32-49
На 9 часі Євангеліє Івана, зач. 59 Ів. 18,28-19,37
На вечірні Євангеліє Матея, зач. 110 Мт. 27,1-38; 

Лк. 23,39-43; 
Мт. 27,39-54; 
Ів. 19,31-37; 
Мт. 27,55-61

На утрені 
На Літургії

Свята велика субота
Євангеліє Матея, зач. 114 
Євангеліє Матея, зач. 115

ВОСКРЕСНІ ЄВАНГЕЛІЯ

Мт. 27,62-66 
Мт. 28,1-20

1. Євангеліє Матея, зач. 116
2. Євангеліє Марка, зач. 70
3. Євангеліє Марка, зач. 71
4. Євангеліє Луки, зач. 112
5. Євангеліє Луки, зач. 113
6. Євангеліє Луки, зач. 114
7. Євангеліє Івана, зач. 63
8. Євангеліє Івана, зач. 64
9. Євангеліє Івана, зач. 65

10. Євангеліє Івана, зач. 66
11. Євангеліє Івана, зач. 67

Мт. 28,16-20 
Мр. 16,1-8 
Мр. 16,9-20 
Лк. 24,1-12 
Лк. 24,12-35 
Лк. 24,36-53 
Ів. 20,1-10 
Ів. 20,11-18 
Ів. 20,19-31 
Ів. 21, 1-14 
Ів. 21,15-25



ЗБІРНИК ДВАНАДЦЯТИ МІСЯЦІВ 
Покажчик читань Євангелія 
празників і вибраних святих

О

Пояснення знаків
ф  празник Господський, Богородинний, різдво 

Предтечі, верховних апостолів
святий бдінний

+  святий полиєлейний
святий на шість стихир

0̂* святий на шість стихир

О

МІСЯЦЬ ВЕРЕСЕНЬ

+  Начало Індикта, тобто Нового року. І пам’ять 
преподобного отця нашого Симеона Стовпника. І 
матері його. І собор Пресвятої Богородиці, що в 
Міясинах.
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 13 (Лк. 4,16-22).
І преподобному: Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,
27-30).
Святого мученика Маманта. І преподобного отця 
нашого Івана Посника, патріярха Царгородського. 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 50 (їв. 15,1-7).
Святого священномученика Антима, єпископа Ніко- 
мидійського. І преподобного отця нашого Теокти- 
ста, спосника великого Свтимія.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (їв. 10,9-16).
Святого священномученика Бавили, єпископа Анті- 
охійського. І святого пророка й боговидця Мойсея. 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 67 (Лк. 12,32-40).
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& Святого пророка Захарії, отця чесного Івана 
Предтечі.
На Літургії Євангеліє МатеЯу зач. 96 (Мт. 23,29-39).
& Спогад про чудо, яке було в Колосах, що в Хонах, 
від архистратига Михаїла.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,16-21).
& Передпразденство Різдва Пресвятої Богородиці. 
І святого мученика Созонта.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).
0  Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і 
приснодіви Марії.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 4 (Лк. 1,39-49.56). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 54 (Лк. 10,38-42;
11,27-28.
& Святих і праведних богоотців Иоакима й Анни. І 
святого мученика Северіяна.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 36 (Лк. 8,16-21).
Святих мучениць Минодори, Митродори й Нимфо- 
дори.
Преподобної матері нашої Теодори Олександрійської. 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 28 (Ів. 8,3-11).
Святого священномученика Автонома.
У цей день віддається празник Різдва Пресвятої Бо
городиці.

Субота перед Воздвиженням
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 39 (Мт. 10,37-11,1). 

Неділя перед Воздвиженням 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 9 (Ів. 3,13-17).

13 & Пам’ять оновлення храму святого Воскресення 
Христа і Бога нашого. І передпразденство Воздви- 
ження чесного й животворящого Хреста.
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І святого священномученика Корнилія сотника.
На Літургії Євангеліє Матея, зан. 67 (Мт. 16,13-19).

14 Ф Всемірне Воздвиження чесного й животворящого 
Хреста.
На утрені Євангеліє Івана, зан. 42 (їв. 12,28-36).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 60 (Ів. 19,6-11. 
13-20.25-28.30-35).

15 & Святого великомученика Микити.
На Літургії Євангеліє Матея, зан. 36 (Мт. 10,16-22).

Субота по Воздвиженні
На Літургії Євангеліє Івана, зан. ЗО (Ів. 8,21-30).

Неділя по Воздвиженні
На Літургії Євангеліє Марка, зач. 37 (Мр. 8,34-9,1).

16 & Святої великомучениці Свфимії всехвальної.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 33 (Лк. 7,36-50).

17 Святої мучениці Софії і трьох її дочок, Віри, Надії й 
Любови.

18 Преподобного отця нашого Свменія, єпископа Гор- 
тинського, чудотворця.

19 Святих мучеників Трофима, Савватія й Доримедонта.
20 Святого великомученика Свстратія і тих, що з 

ним.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).
& І святих мучеників і ісповідників -  великого 
князя Михаїла і боярина його Теодора, чернігів
ських чудотворців.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 36 (Мт. 10,16-22). 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).

21 Святого апостола Кодрата, що в Магнисії.
У цей день віддається празник чесного Хреста.

МІСЯЦЬ
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22 Святого священномученика Фоки, єпископа Сино- 
пійського.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).

23 & Зачаття чесного славного пророка, предтечі і 
хрестителя Івана.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 2 (Лк. 1,5-25).

24 & Святої первомучениці й рівноапостольної Теклі. 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 104 (Мт. 25,1-13).

25 Преподобної матері нашої Євфросинії.
26 ^  Переставлення святого апостола і євангелиста 

Івана Богослова.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 61 (Ів. 19,25-27; 21,
24-25).

27 Святого мученика Калістрата і дружини його.
І преподобного отця нашого Ніла, основника й ігу
мена монастиря Криптоферратського.

28 +  Преподобного отця нашого й ісповідника Ха- 
ритона.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 10 (Мт. 4,25-5,12). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).
І святого В’ячеслава, князя чеського.
У цей день празнуємо собор преподобних отців Пе- 
черських, що спочивають у ближніх печерах препо
добного Антонія.
Служба преподобним -  загальна.

29 & Преподобного отця нашого Киріяка самітника. 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).

30 & Святого священномученика Григорія, єпископа 
Великої Вірменії.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 103 (Мт. 24,42-47).
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ф  Покров Пресвятої Богородиці.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 4 (Лк. 1,39-49.56). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 54 (Лк. 10,38-42; 11,
27-28).
І святого апостола Ананії, одного з семидесятьох. І 
преподобного отця нашого Романа Сладкопівця. 
Апостолові: На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 
(Лк. 10,16-21).
& Святого священномученика Кипріяна. І святої 
мучениці Юстини. І святого Андрея, Христа ради 
юродивого.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).
& Святого священномученика Діонисія Ареопагіта. 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 55 (Мт. 13,44-54).
Святого священномученика Сротея, єпископа Атен- 
ського. І преподобного отця Франціска Асижського.
Святої мучениці Харитини.
+  Святого і славного апостола Томи.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 65 (Ів. 20,19-31).
& Святих мучеників Сергія і Вакха.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).
Преподобної матері нашої Пелагії.
+  Святого апостола Якова Алфеєвого.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,16-21).
Святих мучеників Свлампія і Євлампії.
Святого апостола Филипа, одного з сімох дияконів.
І преподобного отця нащого Теофана Начертанного, 
єпископа Нікейського і творця канонів.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 50 (Лк. 10,1-15).
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у  наступну неділю празнуємо пам’ять 
святих Отців сьомого собору

На Літургії Євангеліє Івана, зан. 56 (Ів. 17,1-13).

12 Святих мучеників Прова, Тараха й Андроніка. І пре
подобного отця нашого Косми Святоградця, єпи
скопа Маюмського і творця канонів.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).
І пам’ять святого отця нашого Мартина Мило
стивого, єпископа Туринського.

13 Святих мучеників Карпа, Папили й Агатоніка.

14 Святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Кел- 
сія.

І преподобної матері нашої Параскеви Тернов- 
ської.
Служба преподобним жінкам -  загальна.

15 Преподобного отця нашого Євтимія Нового. Свя
того преподобномученика Лукіяна, пресвітера Вели
кої Антіохії.

16 Святого мученика Лонгина сотника.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 113 (Мт. 27,33-54).

17 Святого пророка Осії. І святого преподобномуче
ника Андрея Критського.

18 +  Святого апостола і євангелиста Луки.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,16-21).

19 Святого пророка Йоїла. І святого мученика Уара.
& І преподобного отця нашого Івана Рильського. 
Служба преподобному -  загальна.

20 & Святого великомученика Артемія.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).
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21 & Преподобного отця нашого Іларіона Великого. 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).

22 Святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єра- 
польського, чудотворця. І святих сімох отроків, що 
в Ефесі.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).

23 & Святого апостола Якова, по плоті брата Го
споднього.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 56 (Мт. 13,54-58).

24 Святого мученика Арети і тих, що з ним.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 38 (Мт. 10,32-33. 
37-38; 19,27-30).

25 Святих мучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія. 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 34 (Мт. 10,1.5-8).

26 ±  Святого і славного великомученика Димитрія 
Мироточця.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 36 (Мт. 10,16-22). 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).

27 Святого мученика Нестора. І святих мучениць Капе- 
толіни і рабині її Єротиїди.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).

28 Святих мучеників Терентія й Неоніли. І преподо
бного отця нашого Стефана Савваїта, творця кано
нів.
& І святої мучениці Параскеви, що в Іконії, назва
ної П’ятниця.
Мучениці: На утрені Євангеліє Матея, зач. 104 
(Мт. 25,1-13).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 33 (Лк. 7,36-50).

29 Святої преподобномучениці Анастасії Римлянки.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).



о, ЖОВТЕНЬ
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І переставлення преподобного отця нашого Авра- 
мія архимандрита, Ростовського чудотворця.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30). 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 10 (Мт. 4,25-5,12).

Святих мучеників Зиновія й Зиновії, сестри його.

Святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними, І 
святого мученика Єпімаха.

О
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МІСЯЦЬ ЛИСТОПАД

1 & Святих чудотворців і безсребреників Косми й 
Дам’яна.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 34 (Мт. 10,1.5-8).

2 Святих мучеників Акиндина, Пигасія, Афтонія, Єл- 
пидифора й Анемподиста.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 36 (Мт. 10,16-22).

3 Святих мучеників Акепсими, єпископа, Йосифа, пре
світера, і Аїтала, диякона. І оновлення храму святого 
великомученика Юрія, що в Лідді, де положене чесне 
тіло його.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).

4 Преподобного отця нашого Йоаникія Великого. І свя
того мученика Никандра, єпископа Мирського. І Єр- 
мея, пресвітера.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 10 (Мт. 4,25-5,12).

5 Святих мучеників Галактіона і Єпістими.
6 & Святого отця нашого Павла, архиєпископа Царго- 

родського, ісповідника.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 64 (Лк. 12,8-12).

1 Святих тридцять трьох мучеників, що в Мелітині. І 
преподобного отця нашого і чудотворця Лазаря, що 
постив на Галисійській горі.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 10 (Мт. 4,25-5,12).

8 ±  Собор святого архистратига Михаїла і інших без
плотних сил.
На утрені Єванг. Матея, зач. 52 (Мт. 13,24-30.36-43). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,16-21). •

9 Святих мучеників Онисифора й Порфирія. І препо
добної матері нашої Матрони. І преподобної Тео- 
ктисти, що з Лезви.

10 Святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що
з ними.
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11 Святих мучеників Мини, Віктора й Вінкентія. І свя
тої мучениці Стефаніди. І преподобного отця нашого 
і ісповідника Теодора Студита.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 38 (Мт. 10,32-33. 
37-38; 19,27-30).
1 преподобному: Євангеліє Матея, зач. 10 (Мт. 4,
25-5,12).

12 & Святого отця нашого Івана Милостивого, патріярха 
Олександрійського. І преподобного отця нашого Ніла. 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).

І святого священномученика Йосафата, архи- 
єпископа Полоцького.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 35 (Ів. 10,1-9).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).

13 +  Святого отця нашого Івана Золотоустого, архи- 
єпископа Царгородського.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 35 (Ів. 10,1-9).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).

14 +  Святого і всехвального апостола Филипа.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 5 (Ів. 1,43-51).

15 Святих мучеників і ісповідників Гурія, Самона й Авіва. 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 64 (Лк. 12,8-12).

16 +  Святого апостола і євангелиста Матея.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. ЗО (Мт. 9,9-13).

17 Святого отця нашого Григорія, єпископа Неокеса- 
рійського, чудотворця.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 34 (Мт. 10,1.5-8).

18 Святих мучеників Платона й Романа.
19 Святого пророка Авдія. І святого мученика Варлаама. 

Служба мученикові -  загальна.
20 Передпразденство Входу в храм Пресвятої Богороди

ці. І преподобного отця нашого Григорія Декаполіта.
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І святого отця нашого Прокла, архиєпископа Царго- 
родського.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).
0  Вхід у храм Пресвятої Владичиці нашої Богоро
диці і приснодіви Марії.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 4 (Лк. 1,39-49.56). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 54 (Лк. 10,38-42;
11,27-28).
Святого апостола Филимона і тих, що з ним.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 50 (Лк. 10,1-15).
Святих отців наших Амфілохія, єпископа Іконій- 
ського, і Григорія, єпископа Акрагантійського.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 103 (Мт. 24,42-47).
& Святої великомучениці Катерини. І святого ве
ликомученика Меркурія.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).
Святих отців наших і священномучеників Климента, 
папи Римського, і Петра, єпископа Олександрійського. 
У цей день віддається празник Входу Пресвятої Бого
родиці.
Служба Богородиці.
Святим: На Літургії Євангеліє Матея, зач. 11 (Мт.
5,14-19).
Преподобного отця нашого Аліпія Стовпника.
1 пам’ять посвячення храму святого великомученика 
Юрія, що в Києві перед воротами Святої Софії.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 63 (Лк. 12,2-7).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).
Святого великомученика Якова Персянина. І препо
добного отця нашого Палладія.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 50 (Ів. 15,1-7).
& Преподобномученика Стефана Нового. І свя
того мученика Іринарха.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 37 (Мт. 10,23-31).
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МІСЯЦЬ ГРУДЕНЬ

1 Святого пророка Наума.

2 Святого пророка Аввакума.

3 Святого пророка Софонії.

4 & Святої великомучениці Варвари. І преподобного 
отця нашого Івана Дамаскина.
На Літургії Євангеліє Марка, зан. 21 (Мр. 5,24-34).

5 +  Преподобного й богоносного отця нашого Сави 
Освященного.
На утрені Євангеліє Луки, зан. 24 (Лк. 6,17-23).
На Літургії Євангеліє Матея, зан. 43 (Мт. 11,27-30).

6 'І! Святого отця нашого Миколая, архиєпископа 
Мир Ликійських, чудотворця.
На утрені Євангеліє Івана, зан. 36 (їв. 10,9-16).
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 24 (Лк. 6,17-23).

1 Святого отця нашого Амвросія, єпископа Медіолян- 
ського.

8 Преподобного отця нашого Патапія.

9 Іг Зачаття святої Анни, коли зачала Пресвяту Бо
городицю.
На утрені Євангеліє Луки, зан. 4 (Лк. 1,39-49.56). 
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 36 (Лк. 8,16-21).

10 Святих мучеників Мини, Срмогена і Свграфа.
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 106 (Лк. 21,12-19).

11 Преподобного отця нашого Даниїла Стовпника.

Неділя святих Праотців
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 76 (Лк. 14,16-24).

О



12 & Преподобного отця нашого Спиридона чудо
творця, єпископа Трімитійського.
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 24 (Лк. 6,17-23).

13 +  Святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, 
Мардарія й Ореста. І святої мучениці Лукії, діви.
На утрені Євангеліє Матея, зан. 36 (Мт. 10,16-22). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).

14 Святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Апол- 
лонія, Аріяна й Каленика.

15 Святого священномученика Єлевтерія. І преподоб
ного отця нашого Павла, що в Латрі.
& І святого отця нашого Стефана ісповідника, ар- 
хиєпископа Сурожського.
Служба святителеві -  загальна.

16 Святого пророка Аггея.
17 & Святого пророка Даниїла. І святих трьох отроків, 

Ананії, Азарії й Мисаїла.
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 62 (Лк. 11,47-12,1).

18 Святого мученика Севастіяна і дружини його.

Субота перед Різдвом Христовим
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 72 (Лк. 13,18-29). 

Неділя перед Різдвом Христовим, святих Отців
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 1 (Мт. 1,1-25).

ГРУДЕНЬ

19 Святого мученика Боніфатія.
20 & Передпразденство Різдва Господа Бога і Спаса 

нашого Ісуса Христа.
І святого священномученика Ігнатія Богоносця.
На Літургії Євангеліє Марка, зач. 41 (Мр. 9,33-41).

21 Передпразденство Різдва Христового.
Святої мучениці Юліянії.
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Передпразденсхво Різдва Христового.
Святої великомучениці Анастасії.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 33 (Лк. 7,36-50).
Передпразденство Різдва Христового.
Святих десятьох мучеників, що в Криті.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).
Передпразденство Різдва Христового.
Святої преподобномучениці Євгенії.

Навечір’я Різдва Христового
На 1 часі Євангеліє Матея, зач. 2 Мт. 1,18-25 
На З часі Євангеліє Луки, зач. 5 Лк. 2,1-20 
На 6 часі Євангеліє Матея, зач. З Мт. 2,1-12 
На 9 часі Євангеліє Матея, зач. 4 Мт. 2,13-23
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 5 Лк. 2,1-20 

Якщо Навечір’я в суботу або неділю 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 53 Мт. 13,31-36
Ф Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 2 (Мт. 1,18-25).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. З (Мт. 2,1-12).
& Собор Пресвятої Богородиці.
І пам’ять святого священномученика Євтимія, єпи
скопа Сардійського.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 4 (Мт. 2,13-23).

Субота по Різдві Христовім
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 46 (Мт. 12,15-21).

Неділя по Різдві Христовім 
Пам’ять святих і праведних Иосифа обручника, 

Давида царя і Якова, брата Божого
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 4 (Мт. 2,13-23).

25

26

27 & Святого апостола, первомученика й архидиякона 
Стефана.



ГРУДЕНЬ

І преподобного отця нашого Теодора Начертанного, 
творця канонів.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 87 (Мт. 21,33-42).

28 Святих мучеників двадцять тисяч, спалених у Ніко- 
мидії.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,19-21).

29 Святих младенців, за Христа вбитих у Вифлеємі.
І преподобного отця нашого Маркелла, ігумена оби
телі неусипаємих.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 4 (Мт. 2,13-23).

30 Святої мучениці Анісії.
31 Преподобної матері нашої Меланії Римлянки.

У цей день віддається празник Різдва Христового.
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МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ

0  Обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа.
1 святого отця нашого Василія Великого, архиєпи- 
скопа Кесарії Кападокійської.
На утрені Євангеліє Івана, зан. 36 (Ів. 10,9-16).
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 6 (Лк. 2,20-21.40-52).
І  святому: Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).

01
Субота перед Просвіщенням

На Літургії Євангеліє Матея, зач. 5 (Мт. 3,1-11). 
Неділя перед Просвіщенням

На Літургії Євангеліє Марка, зач. 1 (Мр. 1,1-8)

Передпразденство Просвіщення.
І святого отця нашого Сильвестра, папи Римського. 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 50 (Ів. 15,1-7).
Передпразденство Просвіщення.
Святого пророка Малахії. І святого мученика Гордія. 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 36 (Мт. 10,16-22).
Передпразденство Просвіщення.
Собор святих семидесятьох апостолів. І преподоб
ного отця нашого Теоктиста ігумена, що в Кукумі 
Сікелійській.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 50 (Лк. 10,1-15).
Передпразденство Просвіщення.
Святих мучеників Теопемпта й Теони. І преподобної 
Синклитікії.

На 1 часі 
На З часі 
На 6 часі 
На 9 часі

Навечір’я Богоявлення
Євангеліє Матея, зач. 5 
Євангеліє Марка, зач. 1 
Євангеліє Марка, зач. 2 
Євангеліє Матея, зач. 6

Мт. 3,1-11 
Мр. 1,1-8 
Мр. 1,9-15 
Мт. 3,13-17
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На Літургії Євангеліє Луки, зач. 9 Лк. 3,1-18 
На освячення
води Євангеліє Марка, зач. 2 Мр. 1,9-15

6 0  Святе Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого 
Ісуса Христа.
На утрені Євангеліє Марка, зач. 2 (Мр. 1,9-11).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 6 (Мт. 3,13-17).

1 & Собор святого славного пророка, предтечі і хре
стителя Господнього Івана.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. З (їв. 1,29-34).

Субота по Просвіщенні
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 7 (Мт. 4,1-11)

Неділя по Просвіщенні
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 8 (Мт. 4,12-17).

8 Преподобного отця нашого Георгія Хозевіта. І пре
подобної матері нашої Домніки. І Еміліяна, ісповід- 
ника.

9 Святого мученика Полієвкта.

10 Святого отця нашого Григорія, єпископа Ні- 
сійського. І преподобного Дометіяна, єпископа Мелі- 
тинського. І преподобного отця нашого Маркіяна, 
пресвітера й економа Великої Церкви.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 34 (Мт. 10,1.5-8).

11 +  Преподобного отця нашого Теодосія, спільного 
життя начальника.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).

12 Святої мучениці Татіяни.

13 Святих мучеників Срміла і Стратоніка.



0

1

о,

і

б]Ш

644 МІСЯЦЬ

14 Преподобних отців наших, у Сипаї і Раїті повби
ваних.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).
І пам’ять переставлення святої рівноапостольної 
Ніни, просвітительки Грузії.
У цей день віддається празник Святих Богоявлень.

15 & Преподобних отців наших Павла Тивейського і 
Івана Кущника.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).

16 & Поклін чесним оковам святого і всехвального 
апостола Петра.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).

17 +  Преподобного й богоносного отця нашого Ан- 
тонія Великого.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).

18 & Святих отців наших і архиєпископів Олексан
дрійських Атанасія й Кирила.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 11 (Мт. 5,14-19).

19 & Преподобного отця нашого Макарія Єгиптянина. 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).

20 +  Преподобного й богоносного отця нашого Євти- 
мія Великого.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).

21 Преподобного отця нашого Максима Ісповідника.
І святого мученика Неофіта. І святих мучеників Єв
генія, Кандида, Валеріяна й Акили.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 64 (Лк. 12,8-12).

22 Святого апостола Тимотея. І святого преподобному- 
ченика Анастасія Перського.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 50 (Лк. 10,1-15).
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23 Святого священномученика Климента, єпископа Ан- 
кирського. І святого мученика Агатангела.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (їв. 10,9-16).

24 Преподобної матері нашої Ксенії Римлянки.

25 +  Святого отця нашого Григорія Богослова, архи- 
єпископа Царгородського.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 35 (їв. 10,1-9).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (їв. 10,9-16).

26 Преподобного отця нашого Ксенофонта і дружини 
його Марії.

27 +  Перенесення чесних мощів святого отця нашого 
Івана Золотоустого.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 35 (їв. 10,1-9).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (їв. 10,9-16).

28 & Преподобного отця нашого Єфрема Сирина.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).

29 & Перенесення мощів святого священномученика 
Ігнатія Богоносця.
На Літургії Євангеліє Марка, зач. 41 (Мр. 9,33-41).

30 Святого священномученика Іполита.
І: І святих трьох святителів, великих архиєреїв 
Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золо
тоустого.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 36 (їв. 10,9-16).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 11 (Мт. 5,14-19).

31 & Святих чудотворців і безсребреників Кира й Івана. 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 34 (Мт. 10,1.5-8).
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МІСЯЦЬ лютий
1 & Передпразденство Стрітення Господа Бога і 

Спаса нашого Ісуса Христа.
І святого мученика Трифона.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,19-21).

2 Ф Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 8 (Лк. 2,25-32).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 7 (Лк. 2,22-40).

3 & Святого і праведного Симеона Богоприємця і 
Анни, пророчиці.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 8 (Лк. 1,22-38).

4 Преподобного отця нашого Ісидора Пилусіотського.

5 Святої мучениці Агафії.

6 Преподобного отця нашого Букола, єпископа 
Смирнського. І святого священномученика Сілвана, 
єпископа Смеського, і тих, що з ним.

7 Преподобного отця нашого Партенія, єпископа Лам- 
псакійського.

8 & Святого великомученика Теодора Тирона. І свя
того пророка Захарії Серповидця.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 36 (Мт. 10,16-22).

Святого мученика Никифора.
У цей день віддається празник Стрітення.

10 Святого мученика Харалампія.

11 Святого священномученика В ласія, єпископа Сева- 
стійського.

12 Святого отця нашого Мелетія, архиєпископа Антіо- 
хійського.

13 Преподобного отця нашого Мартиніяна.
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14 Преподобного отця нашого Авксентія.
+  І переставлення преподобного отця нашого Кон- 
стантина Філософа, у монахах Кирила, учителя сло
в’янського.
Служба преподобному -  загальна.
І преподобного Марона, пустинника, чудотворця.

15 Святого апостола Онисима.

16 Святих мучеників Памфила, єрея, Порфирія і дру
жини їх.

17 & Святого великомученика Теодора Тирона.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).

18 Святого отця нашого Льва, папи Римського.

19 Святого апостола Архипа.

20 Преподобного отця нашого Льва, єпископа Катан- 
ського.

21 Преподобного отця нашого Тимотея, що в Символах.
І святого отця нашого Євстатія, архиєпископа Великої 
Антіохії.

22 Віднайдення чесних мощів святих мучеників, що в 
Євгенії.

23 Святого священномученика Полікарпа, єпископа 
Смирнського.

24 +  Перше і друге знайдення чесної голови святого 
славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього 
Івана.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 31 (Лк. 7,17-30).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 40 (Мт. 11,2-15).

25 Святого отця нашого Тарасія, архиєпископа Царго- 
родського.

26 Святого отця нашого Порфирія, єпископа Газського.





БЕРЕЗЕН Ь

МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ

1 Святої преподобкомучениці Євдокії.
2 Святого священномученика Теодота, єпископа Ки- 

ринейського.
3 Святих мучеників Євтропія і дружини його, Клеоніка 

й Василиска.
4 Преподобного отця нашого Герасима, що на Йордані.
5 Святого мученика Конона.
6 Святих сорок двох мучеників, що в Аморії.
7 Святих священномучеників, що в Херсоні були єпи

скопами: Василія, Сфрема, Капитона, Євгенія, Ете- 
рія й інших.

8 Преподобного отця нашого і ісповідника Теофілакта, 
єпископа Нікомидійського.

9 +  Святих сорок мучеників, замучених у Севастій- 
ськім озері.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19). 
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 80 (Мт. 20,1-16).

10 Святого мученика Кодрата і тих, що з ним.
11 Святого отця нашого Софронія, патріярха Єруса

лимського.
12 Преподобного отця нашого і ісповідника Теофана 

Сигріянського. І святого отця нашого Григорія Двоє- 
слова, папи Римського.

13 Перенесення мощів святого отця нашого Никифора, 
патріярха Царгородського.

14 Преподобного отця нашого Венедикта.
15 Святого мученика Агапія і з нйм шести мучеників.
16 Святих мучеників Савина й Папи.
17 Преподобного отця нашого Олексія, чоловіка Божого.
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На утрені Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).
Святого отця нашого Кирила, архиєпископа Єруса
лимського.
Святих мучеників Хрисанта й Дарії.
Преподобних отців наших в обителі святого Сави, 
що їх убили сарацини.
Преподобного отця нашого 
єпископа Катанського.

і ісповідника Якова,

Святого священномученика Василія, пресвітера Ан- 
кирського.
Святого преподобномученика Нікона і двох сот учнів 
його, з ним замучених.
& Передпразденство Благовіщення Пресвятої Бо
городиці.
І преподобного отця нашого Захарії. І святого отця 
нашого Артемона, єпископа Селевкії Пісідійської.
0  Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Бого
родиці і приснодіви Марії.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 4 (Лк. 1,39-49.56). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. З (Лк. 1,24-38).
& Собор архангела Гавриїла.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,16-21).
Святої матері нашої Матрони, що в Солуні.
Преподобного отця нашого Іларіона Нового. І свя
того Стефана, чудотворця.
Преподобного отця нашого Марка, єпископа Арету- 
сійського, і Кирила, диякона, і інших, що з ним при 
Юліяні мучителеві пострадали.
Преподобного отця нашого Івана, що списав Лі- 
ствицю (Небесну драбину).
Преподобного отця нашого Іпатія, єпископа Ган- 
гренського.



^  КВІТЕНЬ 651 ^

О
МІСЯЦЬ КВІТЕНЬ

О
0

1

0

1
і

1 Преподобної матері нашої Марії Єгипетської.

2 Преподобного отця нашого Тита, чудотворця.

3 Преподобного отця нашого і ісповідника Микити, 
ігумена обителі Мидикійської.

4 Преподобних отців наших Йосифа, піснописця, і 
Юрія, що в Малеї.

5 Святих мучеників Теодула і Агатопода, і тих, що
з ними.

6 Святого отця нашого Євтихія, архиєпископа Царго- 
родського.
+  І переставлення святого отця нашого Методія, 
учителя слов’янського.
Служба святителеві -  загальна.

1 Преподобного отця нашого Юрія, єпископа Мити- 
линського.

8 Святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, 
Флегонта і Єрма.

9 Святого мученика Євпсихія.

10 Святих мучеників Терентія, Помпія і тих, що з ними.

11 Святого священномученика Антипи, єпископа Пер- 
гами Азійської.

12 Преподобного отця нашого і ісповідника Василія, 
єпископа Парійського.

13 Святого священномученика Артемона і тих, що з ним.

14 Святого отця нашого Мартина Ісповідника, папи 
Римського.

15 Святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима.

16 Святих мучениць-дів Агапії, Ірини й Хіонії.
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17 Преподобного отця нашого Симеона, що в Персиді. 
І преподобного Акакія, єпископа Мелитинського.

18 Преподобного отця нашого Івана, учня святого Гри
горія Декаполіта.

19 Преподобного отця нашого Івана, ветхопечерника.
20 Преподобного отця нашого Теодора Трихіни.
21 Святого священномученика Януарія і тих, що з ним. 

І святого мученика Теодора, що в Пергії.
22 Преподобного отця нашого Теодора Сикеота.
23 Святого славного великомученика, побідоносця 

й чудотворця Юрія.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 63 (Лк. 12,2-7).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).

24 Святого мученика Сави Стратилата - воєводи.
25 +  Святого апостола і євангелиста Марка.

На утрені Євангеліє Луки, зач. 50 (Лк. 10,1-15).
На Літургії Євангеліє Марка, зач. 23 (Мр. 6,7-13).

26 Святого священномученика Василія, єпископа Ама- 
сійського.

27 & Святого священномученика Симеона, родича 
Господнього.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 56 (Мт. 13,54-58).
І преподобного отця нашого Стефана, єпископа 
Володимира Волинського.

28 Святих апостолів Ясона й Сосіпатра. І святих муче
ників Дади, Максима й Кинтиліяна.
І святого отця нашого Кирила, єпископа Турівського.

29 Святих дев’ятьох мучеників, що в Кизиці. І препо
добного Мемнона, чудотворця.

30 +  Святого апостола Якова, брата святого Івана 
Богослова.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 17 (Лк. 5,1-11).
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1 Святого пророка Єремії.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 14 (Лк. 4,22-30).

2 & Святого отця нашого Атанасія Великого, ар- 
хиєпископа Олександрійського.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 11 (Мт. 5,14-19).

3 Святих мучеників Тимотея й Маври.
+  І переставлення преподобного отця нашого Тео- 
досія, ігумена монастиря Печерського і спільного 
життя начальника.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).

4 Святої мучениці Пелагії.

5 Святої і славної мучениці Ірини. І преподобного отця 
нашого Никифора, ігумена монастиря Мидікійського.

6 Святого і праведного, і многострадального Йова.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).

1 & Спогад про явління на небі, у святому місті 
Єрусалимі, знамени чесного Хреста. І святого му
ченика Акакія.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 60 (Ів. 19,6-11. 
13-20.25-28.30-35).

8 і? Святого апостола і євангелиста Івана Богослова.
І преподобного отця нашого Арсенія Великого.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 61 (їв. 19,25-27;
21,24-25).

9 Святого пророка Ісаї. І святого мученика Христофора. 
+  І перенесення чесних мощів святого отця нашого 
Миколая Чудотворця з Мир до міста Барі.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 35 (Ів. 10,1-9).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).
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10 +  Святого апостола Симона Зилота.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 56 (Мт. 13,54-58).

11 Святого священномученика Мокія.
На Літурії Євангеліє Івана, зач. 51 (Ів. 15,9-16).
+  І святих рівноапостольних Кирила й Методія, 
учителів слов’янських.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 35 (Ів. 10,1-9).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).

12 Святих отців наших Епіфанія, єпископа Кипрського, 
і Германа, патріярха Царгородського.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 11 (Мт. 5,14-19).

13 Святої мучениці Гликерії.

14 Святого мученика Ісидора.

15 & Преподобного отця нашого Пахомія Великого. 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 77 (Лк. 14,25-35).

16 Преподобного отця нашого Теодора Освященного, 
учня святого Пахомія.

17 Святого апостола Андроніка і тих, що з ним.

18 Святого мученика Теодота, що в Анкирі. І святих му
чеників Петра, Діонисія і тих, що з ними. І святих сі
мох дів.

19 Святого священномученика Патрикія, єпископа 
Пруського, і тих, що з ним.

20 Святого мученика Талалея.

21 +  Святих великих царів і рівноапостольних Кон- 
стантина й Олени.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 35 (Ів. 10,1-9).

22 Святого мученика Василиска.
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Преподобного отця нашого і ісповідника Михаїла, 
єпископа Синадського.
І преподобної Євфросинії Полоцької, ігумені мона
стиря Святого Спаса.

Преподобного отця нашого Симеона, що на 
Дивній горі.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).
& І преподобного отця нашого Микити стовпника, 
переяславського чудотворця.
Служба преподобному -  загальна.
+  Третє віднайдення чесної голови святого і слав
ного пророка, предтечі і хрестителя Господнього 
Івана.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 31 (Лк. 7,17-30).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 40 (Мт. 11,2-15).
Святого апостола Карпа, одного з семидесятьох.
Святого священномученика Терапонта.
Преподобного отця нашого Микити, єпископа Хал- 
кидонсього.
Святої преподобномучениці Теодосії, діви.
Преподобного отця нашого Ісаакія, ігумена обителі 
Далматської.
Святого апостола Срмія. І святого мученика Єрмея.

.0
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1 Святого мученика Юстина, філософа, і тих, що з ним.

2 Святого отця нашого Никифора, ісповідника.

3 Святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.

4 Святого отця нашого Митрофана, патріярха Царго- 
родського.

5 Святого священномученика Доротея, єпископа Тир- 
ського. І святого мученика Косми, пресвітера вір
менського.

6 Преподобного отця нашого Висаріона, чудотворця. 
І преподобного Іларіона Нового, ігумена Далмат
ської обителі, ісповідника.

7 Святого священномученика Теодота, єпископа Ан- 
кирського.

8 & Перенесення мощів святого великомученика 
Теодора Тирона.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 37 (Мт. 10,23-31).

9 & Святого отця нашого Кирила, архиєпископа 
Олександрійського.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 11 (Мт. 5,14-19).

10 Святого священномученика Тимотея, єпископа 
Пруського.

11 +  Святих апостолів Вартоломея й Варнави.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,16-21).

12 & Преподобного отця нашого Онуфрія Великого. 
І преподобного отця нашого Петра Атонського.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).

13 Святої мучениці Акилини. І святого Трифилія, єпи
скопа Левку сії Кипрської.



14 Святого пророка Єлисея. І святого отця нашого Ме- 
тодія, патріярха Царгородського.
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 14 (Лк. 4,22-30).

15 Святого пророка Амоса. І преподобного Єроніма, 
пресвітера стридонського.

16 Святого отця нашого і чудотворця Тихона Аматунт- 
ського.

17 Святих мучеників Мануїла, Савела й Ісмаїла.
На Літургії Євангеліє Луки, зан. 106 (Лк. 21,12-19).
І преподобного отця нашого Іпатія, ігумена Руфені- 
янського.

18 Святого мученика Леонтія.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).

19 +  Святого апостола Юди, брата Господнього по 
плоті.
На утрені Євангеліє Івана, зан. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 48 (Ів. 14,21-24).

20 Святого священномученика Методія, єпископа Па- 
тарського.

21 Святого мученика Юліяна Тарсійського.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).

22 Святого священномученика Євсевія, єпископа Само- 
сатського.

23 Святої мучениці Агрипіни.
24 ф  Різдво чесного і славного пророка, предтечі і 

хрестителя Господнього Івана.
На утрені Євангеліє Луки, зач. З (Лк. 1,24-25.57-68.
76.80).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 1 (Лк. 1,1-25.57-68.
76.80).

25 Святої преподобномучениці Февронії.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 33 (Лк. 7,36-50).
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26 Преподобного отця нашого Давида, що в Солуні.
27 Преподобного отця нашого Самсона, странноприємця. 

На Літургії Євангеліє Луки, зач. 67 (Лк. 12,32-40).
28 Перенесення мощів святих безсребреників Кира 

й Івана.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 34 (Мт. 10,1.5-8).

29 ^  Святих славних і всехвальних, і первоверховних 
апостолів Петра й Павла.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (їв. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 67 (Мт. 16,13-19).

30 +  Собор святих славних і всехвальних дванадцяти 
апостолів.
На Літургії Євангеліє Марка, зач. 12 (Мр. 3,13-19).
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1 & Святих безсребреників і чудотворців Косми й 
Дам’яна.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 34 (Мт. 10,1.5-8).

2 +  Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці на
шої Богородиці у Влахерні.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 4 (Лк. 1,39-49.56). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 54 (Лк. 10,38-42;
11,27-28).

3 Святого мученика Якинта.
4 Святого отця нашого Андрея, архиєпископа Крит

ського, Єрусалиміта. І преподобної Марти, матері 
святого Симеона Дивногорця.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 21 (Мт. 7,12-21).

5 +  Преподобного отця нашого Атанасія Атонського. 
На утрені Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).

6 Преподобного отця нашого Сісоя Великого.
7 Преподобних отців наших Томи, що в Малеї, і Акакія, 

що в Ліствиці.

8 & Святого великомученика Прокопія.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 39 (Мт. 10,37- 
11,1)-

9 Святого священномученика Панкратія, єпископа 
Т авроменійського.

10 Святих сорок п’ятьох мучеників, що в Никополі 
Вірменській.
+  І преподобного отця нашого Антонія Печер- 
ського. Київського.
Служба преподобному -  загальна.
І святих братів-мучеників Франціска, Мутія і Ра- 
фаїла, і тих, що з ними, у Дамаску повбиваних.

і



660 МІСЯЦЬ

11 & Святої мучениці і прехвальної Євфимії.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 33 (Лк. 7,36-50).
І переставлення блаженної Ольги, княгині Київ
ської, у святому хрещенні названої Оленою.

12 Святих мучеників Прокла й Іларія. І преподобного 
отця нашого Михаїла Малеїна.

13 & Собор святого архангела Гавриїла.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,16-21).
І преподобного отця нашого Стефана Савваїта. І 
святого отця нашого Юліяна, єпископа Кеноманій- 
ського.

14 & Святого апостола Акили.

15 Святих мучеників Кирика і Юліти.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 51 (Лк. 10,19-21).

І святого рівноапостола, великого князя Володи
мира, у святому хрещенні названого Василієм.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 36 (Ів. 10,9-16).
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 35 (Ів. 10,1-9).

16 Святого священномученика Антиногена і десятьох 
учнів його.

У наступну неділю творимо пам’ять 
святих Отців шести вселенських соборів

На Літургії Євангеліє Івана, зач. 56 (Ів. 17,1-13).

17 & Святої великомучениці Марини.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 33 (Лк. 7,36-50).

18 Святого мученика Якинта, що в Амастриді. І святого 
мученика Еміліяна.

19 Преподобної матері нашої Макрини, сестри святого 
Василія Великого. І преподобного отця нашого Дія.
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20 і  Святого славного пророка Іллі.
На утрені й на Л іт ургії Євангеліє Луки, зач. 14 
(Лк. 4,22-30).

21 Преподобних отців наших Симеона, Христа ради 
юродивого, і Івана, спосника його. І святого пророка 
Єзекиїла.

22 & Святої мироносиці й рівноапостольної Марії 
Магдалини.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 34 (Лк. 8,1-3).
І повернення мощів святого священномученика 
Фоки.

23 Святих мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними.

24 & Святої великомучениці Христини.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 33 (Лк. 7,36-50).
+  І святих мучеників Бориса і Гліба, у святому хре
щенні названих Романом і Давидом.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19). 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (їв. 15,17-16,2).

25 +  Успення святої Анни, матері Пресвятої Богоро
диці.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 56 (Мт. 13,54-58). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 36 (Лк. 8,16-21).
І пам’ять святих жінок Олімпіяди і Євпраксії.

26 Святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. 
І святої преподобномучениці Параскеви.

27 +  Святого великомученика й цілителя Пантелей
мона.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19). 
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2). 
Святого отця нашого Климента, архиєпископа 
Охридського, чудотворця.

28 Святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Ти- 
мона й Пармена.
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29 Святого мученика Каленика.

30 Святих апостолів Сили і Силуана, і тих, що з ними.

31 & Передпразденство походу з чесним і животво- 
рящим Хрестом Господнім.
І святого і праведного Євдокима.
На Літургії Євангеліє Матея, зан. 43 (Мт. 11,27-30).
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МІСЯЦЬ СЕРПЕНЬ

1 & Похід із чесним Древом чесного і животворящого 
Хреста.
І святих сімох мучеників Макавеїв, і матері їх Соло
мії, і старця Єлеазара.
На освячення води Євангеліє Івана, зач. 14 (Ів. 5,1-4). 
На утрені Євангеліє Івана, зач. 60 (Ів. 19,6-11.13-20.
25-28.30-35).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 38 (Мт. 10,32-36).

2 & Перенесення мощів святого первомученика й 
архидиякона Стефана.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 87 (Мт. 21,33-42).

3 Преподобних отців наших Ісаакія, Далмата й Фавста.

4 Святих сімох отроків, що в Ефесі. І святої преподоб
ному чениці Євдокії.

5 & Передпразденство Переображення Господа на
шого Ісуса Христа. І святого мученика Євсигнія.

6 Ф Святе Переображення Господа Бога і Спаса 
нашого Ісуса Христа.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 45 (Лк. 9,28-36).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 70 (Мт. 17,1-9).

1 Святого преподобномученика Дометія.
На Літургії Євангеліє Івана, зач. 52 (Ів. 15,17-16,2).

8 Святого Еміліяна, ісповідника, єпископа Кизицького.

9 +  Святого апостола Матія.
На утрені Євангеліє Івана, зач. 67 (Ів. 21,15-25).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 40 (Лк. 9,1-6).

10 Святого мученика й архидиякона Лаврентія.

11 Святого мученика й архидиякона Свпла.

12 Святих мучеників Фотія й Аникити.
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13 Преподобного отця нашого Максима Ісповідника.
У цей день віддається празник Переображення.

14 & Передпразденство Успення Пресвятої Богородиці.
І святого пророка Міхея.
+  І перенесення чесних мощів преподобного отця 
нашого Теодосія, ігумена Печерського.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 24 (Лк. 6,17-23).
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 43 (Мт. 11,27-30).

15 0  Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці 
і приснодіви Марії.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 4 (Лк. 1,39-49.56).
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 54 (Лк. 10,38-42;
11,27-28).

16 & Перенесення з Едеси до Царгороду нерукотво- 
реного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа, названого Святим Обрусом.
На утрені й на Літургії Євангеліє Луки, зач. 48 
(Лк. 9,51-56; 10,22-24).
І святого мученика Діомида.

17 Святого мученика Мирона.

18 Святих мучеників Флора й Лавра.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 63 (Лк. 12,2-7).

19 Святого мученика Андрея Стратопедарха - сотника, 
і тих, що з ним.
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 106 (Лк. 21,12-19).

20 Святого пророка Самуїла.

21 Святого апостола Тадея. І святої мучениці Васси.
22 Святого мученика Агатоніка і тих, що з ним.

23 Святого мученика Луппа. І святого священно- 
мученика Іринея, єпископа Ліонського.
І віддається празник Успення Пресвятої Богородиці.

Й 24 Святого священномученика Євтиха. ^
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25 & Повернення мощів святого апостола Вартоломея.
І святого апостола Тита.
На Літургії Євангеліє Матея, зач. 11 (Мт. 5,14-19).

26 Святих мучеників Адріяна й Наталії.
27 Преподобного отця нашого Пімена.

На Літургії Євангеліє Матея, зач. 10 (Мт. 4,25-5,12).
28 Преподобного отця нашого Мойсея Мурина. І свя

того отця нашого Авґустина, єпископа Іппонського.
І святого мученика Гебре Михаїла, пресвітера етіоп- 
ського.
У цей день святкуємо Собор преподобних отців Пе- 
черських, що спочивають у дальніх печерах.

29 ф  Усікновення чесної голови чесного і славного про
рока, предтечі і хрестителя Івана.
На утрені Євангеліє Матея, зач. 57 (Мт. 14,1-13). 
На Літургії Євангеліє Марка, зач. 24 (Мр. 6,14-30).

30 Святих отців наших, патріярхів Царгородських, Оле
ксандра, Івана і Павла Нового.

31 +  Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці 
нашої Богородиці.
На утрені Євангеліє Луки, зач. 4 (Лк. 1,39-49.56). 
На Літургії Євангеліє Луки, зач. 54 (Лк. 10,38-42;
11,27-28).

О

О,



ЄВАНГЕЛІЯ РІЗНИХ СЛУЖБ

ЄВАНГЕЛІЯ НА ЦІЛИЙ ТИЖДЕНЬ

У понеділок -  святим ангелам
Євангеліє Матея, зач. 52 Мт. 13,24-30.36-43

У вівторок -  Предтечі
Євангеліє Івана, зач. З /в. 1,29-34

У середу -  Хресту і Пресвятій Богородиці
Євангеліє Луки, зач. 54 Лк. 10,38-42; 11,27-28

У четвер -  апостолам і святому Миколаєві
Євангеліє Матея, зач. 34 Мт. 10,1.5-8

У п ’ятницю -  Хресту
Євангеліє Івана, зач. 9 Ів. 3,13-17

У суботу -  всім святим і за померлих
Євангеліє Івана, зач. 16 Ів. 5,24-30

ЄВАНГЕЛІЯ ЗАГАЛЬНИХ СЛУЖБ СВЯТИМ

Служба Пресвятій Богородиці
На утрені Євангеліє Луки, зач. 4 Лк. 1,39-49.56 
На Літ. Євангеліє Луки, зач. 54 Лк. 10,38-42; 11,27-28

Служба святим ангелам -  безплотним силам
Євангеліє Луки, зач. 51 Лк. 10,16-21
або Євангеліє Матея, зач. 52 Мт. 13,24-30.36-43

Служба святим пророкам
Євангеліє Матея, зач. 96 Мт. 23,29-39
або Євангеліє Луки, зач. 62 Лк. 11,47-12,1

Служба апостолові
Євангеліє Матея, зач. 34 Мт. 9,36-10,8
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Служба апостолам
Євангеліє Луки, зач. 50 Лк. 10,1-15
або Євангеліє Луки, зач. 51 Лк. 10,16-21

Служба святителеві
Євангеліє Івана, зач. 36 Ів. 10,9-16

Служба святителям
Євангеліє Матея, зач. 11 Мт. 5,14-19
або Євангеліє Івана, зач. 35 Ів. 10,1-9

Служба преподобним і Христа ради юродивим
Євангеліє Матея, зач. 43 Мт. 11,27-30
або Євангеліє Луки, зач. 24 Лк. 6,17-23

Служба мученикові
Євангеліє Луки, зач. 63 Лк. 12,2-12
або Євангеліє Івана, зач. 52 Ів. 15,17-16,2

Служба мученикам
Євангеліє Матея, зач. 36 Мт. 10,16-22
або Євангеліє Луки, зач. 106 Лк. 21,12-19

Служба священномученикові
Євангеліє Луки, зач. 67 Лк. 12,32-40

Служба священномученикам
Євангеліє Луки, зач. 24 Лк. 6,17-23
або Євангеліє Луки, зач. 52 Лк. 10,22-24
або Євангеліє Луки, зач. 77 Лк. 14,25-35

Служба преподобномученикові
Євангеліє Марка, зач. 37 Мр. 8,34-9,1

Служба преподобномученикам
Євангеліє Матея, зач. 38 Мт. 10,32-33.37-38;

19,27-30
або Євангеліє Луки, зач. 64 Лк. 12,8-12

Служба святим мученицям
Євангеліє Матея, зач. 62 Мт. 15,21-28
або Євангеліє Марка, зач. 21 Мр. 5,24-34

і
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Служба преподобним жінкам
Євангеліє Матея, зач. 104 Мт. 25,1-13
або Євангеліє Луки, зач. 33 Лк. 7,36-50

Служба [сповідникам
Євангеліє Луки, зач. 64 Лк. 12,8-12

Служба безсребреникам і чудотворцям
Євангеліє Матея, зач. 34 Мт. 10,1.5-8

ЄВАНГЕЛІЯ ЗА  ПОМЕРЛИХ

У понеділок Євангеліє Івана, зач. 15 /в.
У вівторок Євангеліє Івана, зач. 16 Ів.
У середу Євангеліє Івана, зач. 21 Ів.
У четвер Євангеліє Івана, зач. 22 Ів.
У п’ятницю Євангеліє Івана, зач. 23 Ів.
У суботу Євангеліє Івана, зач. 16 Ів.

5,17-24
5.24-30 
6,35-39 
6,40-44 
6,48-54
5.24-30

ЄВАНГЕЛІЯ НА РІЗНІ ПОТРЕБИ

0

1о

На всяке прошення
Євангеліє Матея, зач. 20 Мт. 7,7-11
або Євангеліє Марка, зач. 51 Мр. 11,22-26
або Євангеліє Луки, зач. 88 Лк. 18,2-8

Служба подяки
Євангеліє Луки, зач. 4 Лк. 1,46-55
або Євангеліє Луки, зач. 85 Лк. 17,12-19

Служба про поміч Святого Духа 
Євангеліє Матея, зач. 20 Мт. 7,7-11
або Євангеліє Івана, зач. 48 Ів. 14,10-20

Служба за недужих
Євангеліє Матея, зач. 26 Мт. 8,14-23
або Євангеліє Марка, зач. 21 Мр. 5,24-34
або Євангеліє Івана, зач. 13 /в. 4,46-54
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Служба за подорожніх
Євангеліє Матея, зач. 34 Мт. 10,1.5-8

1 серпня  ̂ на освячення води
Євангеліє Івана, зач. 14 Ів. 5,1-4

На посвячення церкви
Євангеліє Івана, зач. 37 Ів. 10,22-28

На заснування і відновлення міста
Євангеліє Матея, зач. 67 Мт. 16,13-18

У час посухи
Євангеліє Матея, зач. 65 Мт. 16,1-6

У час непогоди
Євангеліє Матея, зач. 20 Мт. 7,7-11

У час землетрусу
Євангеліє Матея, зач. 27 Мт. 8,23-27

У час пошестей
Євангеліє Луки, зач. 16 Лк. 4,37-44

У час небезпеки
Євангеліє Марка, зач. 51 Мр. 11,22-26

За батьківщину і народ у  час війни
Євангеліє Марка, зач. 51 Мр. 11,22-26

У час нападу ворогів
Євангеліє Луки, зач. 70 Лк. 13,1-9

За помирення і з*єднання всіх християн
Євангеліє Матея, зач. 20 Мт. 7,7-11
або Євангеліє Марка, зач. 51 Мр. 11,22-26

У час пожару
Євангеліє Луки, зач. 69 Лк. 12,48-59

За тих, що творять добро
Євангеліє Матея, зач. 20 Мт. 7,7-11
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На постриг ченців
Євангеліє Матея, зач. 39 Мт. 10,37-42

Під час святої тайни Хрещення
Євангеліє Матея, зач. 116 Мт. 28,16-20

Під час святої тайни Подружжя
Євангеліє Івана, зач. 6 Ів. 2,1-11

Під час святої тайни Сповіді
Євангеліє Матея, зач. ЗО Мт. 9,9-13
або Євангеліє Луки, зач. 78 Лк.' 15,1-10
або Євангеліє Івана, зач. 28 Ів. 8,3-11

Під час святої тайни
1. Євангеліє Луки, зач. 53
2. Євангеліє Луки, зач. 94
3. Євангеліє Матея, зач. 34
4. Євангеліє Матея, зач. 26
5. Євангеліє Матея, зач. 104
6. Євангеліє Матея, зач. 62
7. Євангеліє Матея, зач. ЗО

Єлеопомазання
Лк. 10,25-37 
Лк. 19,1-10 
Мт. 10,1.5-8 
Мт. 8,14-23 
Мт. 25,1-13 
Мт. 15,21-28 
Мт. 9,9-13

Над тими, що мають духа недуги
Євангеліє Матея, зач. 28 
або Євангеліє Матея, зач. 72 
або Євангеліє Марка, зач. 19 
або Євангеліє Марка, зач. 40 
або Євангеліє Луки, зач. 46

Мт. 8,28-34 
Мт. 17,14-18 
Мр. 5,1-20 
Мр. 9,17-31 
Лк. 9,37-43

На похороні ченців і мирян
Євангеліє Івана, зач. 16 Ів. 5,24-30

На похороні священиків
1. Євангеліє Івана, зач. 16 Ів. 5,24-30
2. Євангеліє Івана, зач. 15 Ів. 5,17-24
3. Євангеліє Івана, зач. 21 Ів. 6,35-39
4. Євангеліє Івана, зач. 22 Ів. 6,40-44
5. Євангеліє Івана, зач. 23 /в. 6,48-54

ж  ж  ж  ж  Ш  ж  ж  ж  ж  ж  ж  ж  ж  ж  ж  її :
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