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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

Діянь і П ослань святих Апостолів
У

Вічному Місті Римі
Р. Б. 1991.

АПОСТОЛ
ДІЯННЯ АПОСТОЛІВ
ПОСЛАННЯ АПОСТОЛІВ
Соборні Послання
Послання Апостола Якова
Перше Послання Апостола Петра
Друге Послання Апостола Петра
Перше Послання Івана Богослова
Друге Послання Івана Богослова
Третє Послання Івана Богослова
Послання Апостола Юди
Послання Апостола Павла
Послання до Римлян
Перше Послання до Корінтян
Друге Послання до Корінтян
Послання до Галатів
Послання до Ефесян
Послання до Филип’ян
Послання до Колосян
Перше Послання до Солунян
Друге Послання до Солунян
Перше Послання до Тимотея
Друге Послання до Тимотея
Послання до Тита
Послання до Филимона
Послання до Євреїв

Г # Г - 'И

Ш

'"

і'

ЯїїНА^ІЗоП'

шийїлй^ іЙ>н«яа:юТ?*№ ’ -

^

НІIТЙЇ^€^ Сйі! Ш Ш ІЬЗ^ЇІ'^Ш Я^ЇІ

^н«^!^оЯ

'.

тЛЩ

'Ш^,'

ІГ

;ЯЙІ' •■■;-■■{•;

:V^VД
Г |„ / ^
і^

;С

У^чк>**!5

.^*

ДІЯННЯ с в я т и х АПОСТОЛІВ
Деякі звуть Діяння «Євангелієм Святого Духа».
Дух відіграє у них чільну ролю в заснуванні й даль
шому розвитку Церкви. Інші називають Діяння «Пер
шою історією Церкви». В Діяннях бо й справді, після
коротенького прологу та опису Вознесення Господа і
Зшестя Святого Духа, описано перші кроки ще моло
дої християнської спільноти в Єрусалимі. Далі по му
ченицькій смерті диякона Стефана, Церква ламає
вузькі рамки міста Єрусалиму й шириться по Юдеї та
Самарії. Згодом Варнава й Павло виводять її у по
ганський світ, починаючи від Антіохії, де учнів Христа вперше стали звати «Християнами». Нарешті, св.
Павло своєю невтомною апостольською працею вири
нає як головна особа. Він, у с)шроводі — спершу Варнави, потім Сили й інших, сіє євангельське насіння
на острові Кіпрі, в Малій Азії, і, переправившись до
Европи, цей невтомний апостол Христа несе Христову
Віру в саме серце тодішнього поганського світу, у сто
лицю римської імперії — Рим.
Всі історики Церкви перших трьох соток років однозгідно твердять, що автором Діянь був Лука. Метою
автора Діянь було показати, як Святий Дух довершив
діло, розпочате Ісусом Христом. Іван Золотоуст влучно
каже: Євангеліє — то історія того, що Христос зробив
і сказав; Діяння — історія того, що Утішитель, тобто
Святий Дух, сказав і зр<^ив. Поряд цієї головної мети
св. Лука міг мати й другу: показати цілковиту — дог
матичну й дисциплінарну — згоду між св. Петром і
св. Павлом, щоб цим ус)гнути всяку підставу для злих
замислів «юдействуючих», що в своїх заходах покли
калися на св. Петра, нібито він стояв ще за закон
Мойсея.
Книга написана 61-63 р., наприкінці дворічного
ув’язнення св. ап. Павла в Римі.
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ДІЯННЯ с в я т и х АПОСТОЛІВ,
що їх списав
святий апостол і євангелист Лука
ГЛАВА 1.
1

• П ф ш у к н й г у Я н а п и с а в , Т е о ф іл е , п р о
в с е , щ о Іс у с р о б й в т а щ о н а в ч а в в ід п о -

2 чатку*

С вятйм

аж

д о д н я , к о л й в о з н іс с я , д а в ш и

Д ухом

н акази

апостолам , якй х

3 в й б р а в .* В і н п о к а з у в а в ї м
численних

доказах

ж ивйм

себе т а к о ж у
п іс л я

с в о їх

с т р а с т е й , з ’я в л я ю ч и с ь ї м с о р о к д е н ь і р о з 4 п о в і д а ю ч и п р о ц а р с т в о Б о ж е .* І к о л й б у в
р а з о м з н й м и з а с т о л о м , в ін н а к а з а в їм
Є р у с а л й м у н е п о к и д а т и , а л е ч е к а т и о б іт 5 н и ц і О т ц я , я к у в и в ід м е н е ч у л и ;* бо І в а н
х р и стй в водою , в и ж б удете х р й щ е н і по
6 к іл ь к о х ц и х д н я х Д у х о м С в я т й м .* О т о ж ,

в святу й велику Неділю Пасхи:
І на Вознесення Господнє.

зач.

^
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питали його, кажучи:
Господи, чи цього часу відбудуєш цар7 ство Ізраїля?* Він відповів їм: Не ваша
справа знати час і пору, що Отець при8 значив у своїй владі.* Та ви прйймете сйлу Духа Святого, ш;о на вас зійде, і буде
те моїми свідками в Єрусалймі, у всій
Юдеї та Самарії і аж по край землі.
31Й Ш 0ВШ И СЯ , ВОНИ

Кінець Пасці.

9
10

11

12

Сказавши це, колй вонй дивйлись,
знявся угору і хмара його взяла з-перед
очей у них.* І як вонй дивйлися пйльно на
небо, колй він відходив, два мужі стали
коло них у білій одежі* і сказали: Мужі
галилейські! Чого стоїте, дйвлячись на
небо? Цей Ісус, якйй від вас був взятий
на небо, так само прййде, як ви його ба
чили, колй відходив на небо.
Тоді вонй вернулися • в Єрусалйм з
горй, яка зветься Олйвною, ш;о блйзько
Єрусалйму, день ходй в суботу.
Кінець Вознесенню.

Увійшовши В МІСТО, ЗІЙШ ЛЙ ДО СВІТЛЙці, де ВОНЙ перебували: Петро й Іван, Яків і
Андрій, Филйп і Тома, Вартоломей і Матей. Яків Алфй’в і Сймон Зилот та Юда,
14 син Якова.* Всі вонй пйльно й однодушно

Зач.

^
«І
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Понеділок світлого тижня: В той час вернулися апостоли •

к
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11

б у л й н а м о л й т в і р а з о м з ж ін к а м и і М а р і
єю ,

м а т і р 'ю

Іс у с а ,

та

з

його

б р а т а м и .*

15 Т й м и д н я м и П е т р о , в с т а в ш и с е р е д б р а 
т ів , я к й х з іб р а л о с ь б у л о р а з о м

я к й х сто

16 д в а д ц я т ь , м о в и в :* М у ж і б р а т й ! Т р е б а б у 

ло, щ об збулось П и с а н н я , щ о Д у х С в я т й й
п р о р ік

устам и

Д авйда

про

Ю ду,

якйй

с т а в п р о в о д и р е м т и х , щ о с х о п й л и І с у с а .*
17 В і н

був

п р и л іч е н и й

до

нас

і

прийняв

ч а с т к у с л у ж б и ц іє ї.

Переступи понеділкові.
18

П р и д б а в ш и , о т ж е , собі п о л е з а свою
з л о ч й н н у н а го р о д у , в ін у п а в с то р ч го л о 
во ю і т р іс н у в н а д в о є , і в с е й о го н у т р о в й -

19 л и л о с ь .* Ц е с т а л о в і д о м и м у с і м , щ о ж и 
в у т ь у Є р у с а л й м і, т а к щ о т е п о л е б у л о
п р о з в а н о їх н ь о ю м о в о ю Г а к е л д а м а , т о б т о
20 п о л е к р б в и .* Б о в к н й з і п с а л м і в н а п й с а н о :

Х а й й о го о с е л я с т а н е п у с т к о ю , і н іх т о в
н і й х а й н е м е ш к а є . І: Н е х а й й о г о с л у ж і н 
н я в і з ь м е ІНШИЙ.

Читай понеділкові:
21

Т р е б а , о т ж е , щ о б із ц и х м у ж ів , щ о с х о 
дилися з нам и

ввесь час, колй

Господь

22 І с у с ж и в з н а м и ,* п о ч а в ш и в і д х р и щ е н н я

І в а н а а ж д о д н я , к о л й в ін в ід н а с в о з н іс с я ,
щ о б о д й н з н и х б у в з н а м и с в ід к о м й о го
23 в о с к р е с і н н я .* І п о с т а в и л и д в о х : Й о с и ф а ,
щ о з в е т ь с я В а р с а в о ю , н а п р із в и щ е Ю ст, і
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24 М а т ї я .* І , п о м о л й в ш и с ь , с к а з а л и : Т и , Г о 
с п о д и , в с іх с е р ц е з н ^ ч е , в к а ж й , к о г о з ц и х
25 д в о х

ти

в й б р а в ,*

щ об у зяти

м іс ц е

т іє ї

с л у ж б и й а п о с т о л ь с т в а , в ід я к о го в ід п а в
26 Ю д а , щ о б і т й н а с в о є м іс ц е .* І к й н у л и ж е 

реб , і ж ф е б у п а в н а М а т їя , і й о го з а р а х о 
в а н о д о о д и н а д ц я т ь о х а п о с т о л і в .*

Кінець понеділкові.
ГЛАВА 2.

Як

1

• настав

день

П ’я т д е с я т н и ц і , в с і

2 в о н й б у л й в к у п і н а т і м с а м і м м і с ц і.* А ж

о сь з н е н а ц ь к а з а л у н а в із н е б а ш у м , н е н а 
ч е п о д у в б у й н о г о в іт р у , і с п о в н и в у в е с ь
3 д і м , д е в о н й СИДІЛИ.* І з ’я в й л и с ь ї м п о д і 
л е н і, м о в в о г о н ь , я з и к й , і с іл и н а к о ж н о м у
4 з н и х .* У с і в о н й с п о в н и л и с ь С в я т й м Д ^ о м
і п о ч а л й г о в о р й т и ін ш и м и м о в а м и , я к
5 д а в а в ї м г о в о р й т и .* Б у л й ж у Є р у с а л й м і
м іж ю д е я м и п о б о ж н і л ю д и з у с іх н а р о д ів ,
6 щ о п і д н е б о м .* І я к з ч и н й в с я т о й ш у м , з і 
йш лася

сйла

народу

і х в и л ю в а л а с я , бо

к о ж н и й ч у в , щ о в о н й го в о р й л и його м 67 в о ю .* В с і , о с т о в п і л і , д и в у в м и с ь і о д й н д о
о д н о г о к а з ^ и : Х іб а о сь в с і, щ о г о в о р я т ь ,
8 ц е н е гали леян и ?* Я к ж е воно, щ о ко ж н и й
9 з

нас

чує

наш у

р ід н у

Неділя 50-ці: В той час, колй

м о в у :*

партяни.

зач.
^
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МІДЯНИ, е л а м і ї і м е ш к а н ц і М е с о п о т а м і ї ,
10 Ю д е ї й К а п а д о к і ї , П б н т у й А з і ї,* Ф р й г і ї й

П а м ф ї л і ї , Є г й п т у й о к о л и ц ь Л і в і ї , щ о б і11 л я К и р е н и , р и м л я н и , щ о п р и б у л й ,* ю д е ї і

п р о с е л іт и , к р іт я н и й а р а б и , я к м и їх ч у 
єм о, я к во н й н а ш и м и м о в а м и п роголош у
ю т ь в е л й ч н і д іл а Б о ж і?

Кінець П’ятдесятниці.
В с і д и в у в а л и с ь і , з б е н т е ж е н і , ОДЙН ДО

12

ОДНОГО к а з а / ш : Щ о б в о н о м о г л о б у т и ? *
13 І н ш і ж , г л у з ^ ч и , к а з а л и : М о л о д о г о в и 
н а напйлись.
14

Т о д і П е т р о с т а в • з о д и н а д ц я т ь м а , п ід 
н я в с в ій го л о с і т а к п р о м о в и в : М у ж і ю д е й 
с ь к і, т а в с і в и , м е ш к а н ц і Є р у с а л й м у ! Н е 
х ай це буде в ам

в ід о м и м , і в й с л у х а й т е

15 м о є с л о в о :* Л ю д и ц і н е п ’я н і , я к в и г а д а 16 є т е , б о ТІЛЬКИ т р е т я г о д й н а д н я .* А л е ц е

17 т е , щ о б у в с к а з а в п р о р о к Й о іл :* І с т а н е т ь 
с я о с т а н н ім и д н я м и , к а ж е Г о сп о д ь , я в й л л ю м о г о д ^ а н а в с я к е т іл о . В а ш і с и н й й
в а ш і дочки будуть п ророкувати ; і в аш і
ю н а к й б у д у т ь б а ч и т и в и д ін н я , і с т а р ш й м
18 в а ш и м с н и б у д у т ь с н й т и с ь .* І н а с л у г м о ї х

я ц й м и д н я м и вй л л ю м ого Д у х а , і в о н й
19 б у д у т ь п р о р о к у в а т и . * І я д а м ч у д а в г о р і
на

н е б і,

і зн акй

вн и зу

на

з е м л і:

Вівторок світлого тижня: В ті дні став Петро

кров,

Зач.

4
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20 ВОГОНЬ І Кіптяву дйму.* Сонце перемі

21

ниться у темряву, МІСЯЦЬ у кров, перш
НІЖ настане день Господній, велйкий і
славний.* І кожний, хто призве ім’я Го
споднє, спасеться.
Кінець вівтіркові.

22

23

24

25
26

27
28

29

Мужі • Ізраїльські! Слухайте ці слова:
Ісуса Назарянйна, якого Бог засвідчив
серед вас сйлою, чудами і знаками, які
Бог зробйв між вами через нього, як ви
самі знаєте,* його, згідно з вйзначеною
постановою і провидінням Божим, ви вйдали і вбйли руками беззаконних, прибйвши до хреста;* його Бог воскресйв,
розбйвши окови смерти, бо неможлйво
було, щоб вона тримала його в своїй владі.*
Давйд бо говорйв про нього: Я бачив Го
спода передо мною завжди, бо він у мене
по правйці, щоб я не захитався.* Ось чо
му звеселйлось моє серце і зрадів язйк
мій. Та й тіло моє теж відпочйне в надії.*
Бо ти не зоставиш душі моєї в аді, і не
дасй твоєму Святому бачити зотління.*
Ти дав мені дороги життя знати і наповниш мене радощами твоїм вйдом.* Мужі
братй! Дозвольте мені сміло вам сказати
про патріярха Давйда, що помер і був
Середа світлого тижня:
В тих днях Петро сказав до людей: Мужі

зач.
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похований, І гріб його у нас по цей день.*
Але, бувши пророком і знаючи, що Бог
клятвою йому поклявся посадйти на його
престолі потомка з його лона,* він перед
бачив і говорйв про Христове воскресін
ня, що ні його душа не була зоставлена в
аді, ні його ТІЛО не бачило зотління.* Цьо
го Ісуса Бог воскресйв, і ми всі тому свідки.* Він, отже, вознесений Божою правйцею, одержав від Отця обіцяного Духа
Святого і вйлив його: ось воно те, що ви
бачите й чуєте.* Давйд не зійшов на не
бо, сам бо він каже: Господь мовив Владйці моєму: Сядь праворуч мене,* поки
не покладу ворогів твоїх підніжком ніг
твоїх.* Нехай, отже, ввесь дім Ізраїля
знає певно, що Бог зробйв Господом і
Христбм цього Ісуса, якого ви розп'ялй.
І

Кінець середі.

Почувши це, вонй сокрушйлись сер
цем І сказали до Петра й до інших апо
столів: Що нам робйти, мужі братй?
38
Петро каже до них: Покайтесь, • і не
хай кожний з вас христйться в ім’я Ісуса
Христа на відпущення гріхів ваших, і ви
39 прйймете дар Святого Духа.* Для вас бо
ця обітниця і для дітей ваших, та для
37

Четвер світлого тижня:
В тих днях Петро сказав людям: Покайтеся,

Зач.
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Діяння святих Апостолів

в с і х ТИ Х , ЩО д а л е к о , к о г о б т іл ь к и н е ПО-

40 клйкав Господь, Бог наш.* Ще іншими
багатьма словами він свідчив їм та умов
ляв їх: Рятуйтеся від цього лукавого по41 ріддя.* Ті ж, що прийнялй його слово,
христйлись, і того дня до них пристало
42 якйх три тйсячі дзші.* Вонй постійно булй в науці апостолів та в спільності,
43 на ламанні хліба й на молйтвах.* Страх
напав на кожну д ^ у , бо багато було
чудес і знаків, що їх апостоли робйли
в Єрусалймі.
Кінець четвергові.

44
45

Всі віруючі булй вкупі І усе мали
СПІЛЬНИМ.* Вонй продав^и свої маєтки та
достатки й роздавали їх усім, як кому чо46 г6 було треба.* Щодня вонй однодушно й
пйльно перебували у храмі, л ам ^и по
домах хліб і споживали харчі з радістю
47 і в простоті серця;* хвалйли Бога і корйстувались любов’ю всього люду. Господь
же до них додавав тих, що спасалися.
ГЛАВА 3.
1
2

•Петро Й І В ^ ІШЛЙ у храм на МОЛЙТВу
о дев’ятій годйні.* Був там чоловік, кривйй від лона матері своєї, якого приносили
П’ятниця світлого тижня: В ті дні

Зач.
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клали Щ ОДНЯ біля дверей храму, що зва
лися Красними, просйти мйлостині від
тих, що йшли до храму.* Як тільки він
побачив Петра й Івана, що входили в
храм, став просйти у них мйлостині. Глянувши на нього,* Петро з Іваном сказали:
Глянь на нас.* Той дивйвся на них пйльно, сподіваючись від них що дістати.*
Петро промовив: Срібла й золота нема у
мене; що ж маю, те тобі даю: в ім’я Ісуса
Христа Назарянйна встань і ходй!* І схопйвши його за правйцю, підвів його, і ті
єї ж ХВЙЛІ ЗМІЦНІЛИ його ноги з суглобами.* Схопйвся і встав той, і почав ходйти, і увійшов з нйми у храм, на ходу під
скакуючи і хвалячй Бога.
І

3

4
5
6
7

8

Кінець п’ятниці.

9

Увесь народ бачив, як він ходйв і хва10 лйв Бога.* Вонй пізнали його, що то той,
якйй сидів при Красних дверях храму,
просячй мйлостині, і сповнилися страху
і здивування тим, що з ним сталося.
11
Тому що він • тримався Петра й Івана, увесь народ, здивований, прибіг до
12 них у притвор, званий Соломоновим.* Ба
чачи це, Петро промовив до народу: Му
жі ізраїльські! Чому дивуєтеся цьому?
Субота світлого тижня: В ті дні, тому що оздоровлений кривйй

зач.
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Чому ВИ дйвитесь на нас, немов би ми
вчинйли власного сйлою і поббжністго те,
13 що цей ходить?* Бог Авраама, Ісаака і
Якова, Бог отців наших, прославив слугу
свого Ісуса, якого ви вйдали і відреклйся
перед Пилатом, колй цей присудйв пу14 стйти його;* ви ж Святого і Праведного
вйреклися і просйли, щоб вам помйлува15 по чоловіка душогубця,* а Володаря жит
тя вбйли, якого Бог воскресйв з мфтвих,
16 чому ми С В ІД К И .* І вірою в його ім’я, вла
сне його ім’я скріпйло цього, що ви бачи
те й знаєте, і віра, що чф ез нього, дала
йому повне вйдужання перед усіма вами.
Кінець суботі.
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Однак, браття, я знаю, що ви через незнання те зробйли, як і ваші князі;* та
Бог сповнив це так, як наперед звістйв
був устами всіх пророків, що Христос має
страждати.
Покайтесь, отже, • і наверніться, щоб
ваші гріхй булй в ід п о єн і* і щоб прийшлй від Господа часй відпочйнку, і він
прислав призначеного нам Христа Ісуса.*
Треба було, щоб його прийняло небо аж
до часу відновлення усього, про що Бог

^Понеділок 2-го тижня після Пасхи:
ч В ті дні Петро сказав людям: Покайтеся
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споконвіку говорив устами своїх СВЯТЙХ
22 пророків.* Мойсей сказав: Господь, Бог
наш, піднесе вам Пророка, як мене, з-по
між братів ваших. Ви сл^айтесь його в
23 усьому, що вам скаже.* А кожний, хто не
буде слухатися того Пророка, буде вйко24 рінений з народу.* Так само всі пророки
від Самуша й ті, що говорйли потім, зві25 щали про ці дні.* Ви — синй пророків і
завіту, що Бог вашим батькам заповів,
кажучи до Авраама: У твоїм потомстві
будуть благословенні всі народи землі.*
26 Вам насамперед Бог воскресйв слугу сво
го й послав його, щоб він благословйв вас
та відвертав кожного з вас від поганих
учйнків.
Кінець понедіжові.
ГЛАВА 4.

Колй ВОНЙ • промовляли ДО народу, надшшли священики, наставник храму і
2 садукеї,* обурені тим, що ВОНЙ народ нав
чають та звіщають в Ісусі воскресіння
3 мертвих,* і н аклей на них руки й кйнули їх у в’язнйцю аж до ранку, бо вже був
4 вечір.* Однак багато з тих, що чули слово,
увірували, і було їх числом п’ять тйсяч
Вівторок 2-го тижня після Пасхи: В ті дні, колй апостоли

Зач.
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На другий день зібралися їхні
КНЯЗІ, старші та кнйжники в Єрусалймі,*
і первосвященик Анна, і Каяфа, і Іван, і
Олександер, і скільки було з первосвященйцького роду.* Вонй поставили їх посе
редині й питали: Якою сйлою або якйм
ім’ям ви це зробйли?* Тоді Петро, повний
Духа Святого, промовив до них: Князі
народу і старші!* Колй нас допйтуються
сьогодні про добрий вчйнок для недужого
і як він став здоровим,* нехай буде відо
мо всім і всьому народові ізраїльському,
що ім’ям Ісуса Христа Назарянйна, якого
ви розп’ялй і якого Бог воскресйв з м ф твих, ним цей стоїть здоровий перед вами.

5 ЧОЛОВІКІВ.*

6
7
8
9
10

Кінець вівтіркові.

Це той камінь, якйм ви, будівнйчі,
знехтували і якйй став наріжним каме12 нем.* І ні в кому іншому нема спасіння,
бо немає й імени іншого під небом, що
__було дане людям, якйм би нам спастйся.
13
• Побачивши смілйвість Петра й Івана
та зрозумівши, що вонй люди неписьменні й невчені, дивувались і п із н ій , що
14 вонй булй з Ісусом;* та, бачивши, що вйлікуваний чоловік стоїть з нйми, не моглй
15 нічого сказати проти.* Велівши вйвести
11

я

Середа 2-го тижня після Пасхи: В ті дні юдеї,

зач.
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З синедріону, вонй почалй радитися
16 між собою й говорйти:* Що нам із цйми
людьмй робйти? Вонй зробйли явне чудо;
воно стало відомим всім мешканцям Єрусалйму, і заперечити його ми не можемо.*
17 Але щоб воно більше не пошйрювалося в
народі, ми заборонимо їм під загрозою не
говорйти більше нікому з людей в це ім’я.*
18 І поклйкавши їх, наказуй, щоб вонй ні
слова не говорйли й не навчали іме19 нем Ісуса.* Та Петро й Іван їм у відпо
відь сказали: Чи воно справедлйво перед
Богом вас більше слухати, ніж Бога, роз20 судіть!* Не можемо бо ми не говорйти про
21 те, що самі бачили та чули.* Ті, погрозйвши їм знову, бо не знайшлй нічого, за що
б їх покарати, відпустйли їх задля народу,
всі бо прославляли Бога за те, що сталося.*
22 Чоловік же, якому сталося те чудо оздо
ровлення, мав понад сорок років.
ЇХ

Кінець середі.

А як їх відпустйли, • вонй прибулй до
своїх і розповіли, що первосвященики й
24 старші до них сказали.* Ці, вйслухавши,
однодушно піднеслй голос до Бога й сказали: Владйко! Ти створйв небо і землю і
23

Четвер 2-го тижня після Пасхи:
Тйми днями, як апостолів відпустйли,

Зач.
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25 все, ЩО Є В Н И Х.* Ти сказав Д ^ ом Святйм
через уста батька нашого Давйда: Чого
заметушйлися погани і народи задзшали
26 марне?* Царі землі зібралися і князі зійшлйся докупи на Господа й на помазан27 ника його.* Зійшлйся бо справді у цім мі
сті проти слугй твого святого Ісуса, якого
ти помазав, Ірод і Понтій Пилат з погана28 ми і людьмй ізраїльськими* зробйти те,
що твоя всемогутність і мудрість уже на29 перед булй постановйли, щоб сталося.* І
нйні, Господи, глянь на їхні погрози і дай
твоїм слугам з повного смілйвістго проно
зо відувати твоє слово.* Простягнй твою ру
ку на вйлікування, нехай стаються знакй й
чудеса іменем святого слугй твого Ісуса.*
31 І як вонй молйлися, затряслося те місце,
де вонй зібралися, і всі сповнилися Свя
тйм Духом, і смілйво звіщали слово Боже.
Кінець четвергові.

32

Громада вірних м ^ а одне серце й одну
душу, і ні одйн не називав своїм щось з
того, що йому належало, але все в них бу33 л6 спільне.* Апостоли з велйкою сйлого
свідчили про воскресіння Господа Ісуса і
34 булй всім вельми любі.* Тому й ніхто з них
не був у злйднях, бо ті, що булй власни
ками земель або м ^ и домй, їх продава35 ли, приносили гроші за продане,* і клали

Глава 5

23

ДО НІГ а п о с т о л ів , і р о з д а в а л и к о ж н о м у , я к

36 кому було треба.* Так Йосиф, якого апо
столи прозвали Варнавою, що значить
37 син утіхи, левїт, родом з Кіпру,* маючи
поле, продав його, приніс гроші і поклав
до ніг апостолів.
ГЛАВА 5.
1
2

3
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5
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8

9

Одйн ЧОЛОВІК, • на ім’я Ананія, з своєю
жінкою Сафірою продав маєток* і сховав
дещо з цінй, про що знала і його жінка;
решту ж приніс і поклав до ніг апостолів.*
Тоді Петро сказав: Ананіє, чому то сатана
наповнив твоє сфце, щоб обманути Свя
того Духа і ховати частйну цінй поля?*
Хіба те, що ти мав, не було твоє, і колй
його продав, гроші не булй в твоїй владі?
Чому ти зважився у своєму серці на той
учйнок? Ти обманув не людей, а Бога.*
Почувши ці слова, Ананія впав і вмер.
Велйкий страх напав на всіх, що те чули.* Тоді молодші встали, обгорнули його
в полотно, взялй набік і поховали.* Чфез
якйх три годйни, не знаючи, що сталося,
увійшла його жінка.* Озвався Петро до
неї: Скажй мені, чи ви за стільки й стіль
ки продалй поле? Вона відповіла: Так, за
стільки.* Тоді Петро каже до неї: Як же
П’ятниця 2-го тижня після Пасхи: В тих днях одйн чоловік,

зач.
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Діяння святих Апостолів

то так, Щ О ВИ ЗМОВИЛИСЯ спок}шіати Го
споднього Д ^ а ? Ось ноги тих, що похова
ли твого чоловіка, на порозі; вонй й тебе
вйнесуть.* І вмить та впала йому в ноги
і вмерла. Колй молодші увійшлй, застали
и м ф тву і вйнесли ЇІ, і поховай біля гі
чоловіка.* Велйкий страх напав на всю
Церкву і всіх, що це чули.
Кінець п’ятниці.
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Руками апостолів • робйлося багато знаК1В і чудес у народі. Усі вонй булй однодзтано у притворі Соломбна,* і ніхто ін
ший не насмілювався до них приставати,
але народ хвалйв їх вельми.* Віруючих
дедалі більше й більше приставало до
Господа, сйла чоловіків і жінок;* так що
й на вулиці виносили недужих і клали на
постелях і на ліжках, щоб, як ішов Петро,
бодай тінь його на кого з них упала.* Сйла
людей збирадась і з довколишніх міст Єрусалйму, несучй хворих та тих, якйх му
чили нечйсті духи, і вонй всі видужували.* Встав тоді первосвященик і всі ті, що
булй з ним, - була то секта садукеїв, - і,
повні заздрощів,* наклали руки на апо
столів, і вкйнули їх до громадської в’язнйці.
Але вночі ангел Господній відчинйв
Томина неділя: В тих днях руками апостолів

зач.
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двф і в’язнйці І, В Й В ІВ ІІШ їх, мовив:* Ідіть,
станьте в храмі і говоріть до народу всі
слова життя цього.
Кінець неділі.
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27
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Почувши це, ВОНЙ • удосвіта ВВІЙ Ш Л Й
У храм і почалй навчати. Тим часом при
йшов первосвяшіеник і ті, ш;о булй з ним,
склйкали синедріон і всіх старшйх синів
Ізраїля і послми у в’язнйцю привестй їх.*
Та, як слуги прибулй, не знайшлй їх у
в’язнйці і, вернувшися, оповіли:* В’язнйцю ми знайшлй міцно замкнену і сторо
жів на варті при дверях, та, відчинйвши,
всередині ми не знайшлй нікого.* Почув
ши ці слова, наставник храму і перво
священики збентежилися, що б воно моглб статися.* Аж тут прибув хтось і звістйв: Он ті мужі, якйх ви вкйнули у в'язнйцю, стоять у храмі і навчають народ.*
Тоді наставник пішов із слугами, привів
їх, та не насйльно, боялись бо народу,
щоб не побйв їх камінням.* Привівши їх,
поставили перед синедріоном, і первосвященик спитав їх:* Ми строго булй вам
наказуй цим ім’ям не навчати, і ось ви
вашою наукою сповнили Єрусалйм і хо
чете навестй на нас кров цього чоловіка.*
Субота 2-го тижня після Пасхи:
В тих днях апостоли •

Зач.
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29 У ВІДПОВІДЬ Петро й апостоли сказали:
30 Бога слід більше сл^ати, ніж людей.* Бог
батьків н ^ и х воскресйв Ісуса, якого ви
31 вбйли, ПОВІСИВШИ на дфеві.* Його Бог
підняв правйцею своєю на князя й Спаса,
щоб дати Ізраїлеві покаяння й відпущен32 НЯ гріхів.* І ми СВІДКИ цих ПОДІЙ, і Дз^
Святйй, якого Бог дав тим, що йому ко33 ряться.* П оч еш и це, вонй розлютилися
і думали їх убйти.
Кінець суботі.
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Тоді одйн фарисей, на ім’я Гамалиіл,
законовчйтель, поважаний усім народом,
встав сф ед синедріону, велів вйвести на
хвилйну людей,* і сказав до них: Мужі
ізраїльські! Вважайте, що хочете робйти
цим людям.* Останніми цйми днями
встав був Тевда і казав, що він щось велйке. До нього пристало якйх чотйриста
чоловіків; його вбйли, і всі, що за ним
тягнули, розпорошилися й зійшлй нінащо.* А після цього, під час перепису,
встав був Юда галилейський і потягнув
народ за собою, але й він загйнув, і всіх
тих, що за ним тягнули, розігнали.* І
ось тепер я так вам раджу: зоставте цих
людей, лишіть їх, бо, коли від людей цей
задум чи ця справа, вона сама собою

Глава 6

27

39 розпадеться,* колй Ж ВІД Бога, ви не змо
жете її знйщити; щоб часом ви не стали
протйвниками Бога. Посл^алися вонй
40 його ради.* І, приклйкавши апостолів,
вйбили їх, і, заборонйвши говорйти в ім’я
41 Ісуса, відпустйли.* Вййшли апостоли з
синедріону раді, що удостоїлися перене42 стй зневагу за ім’я Ісуса.* І щодня в хра
мі й по домах не переставали навчати й
звіщати Христа Ісуса.
ГЛАВА 6.
1

2

3

4
5

6

Тйми днями, • колй учнів ставало де
далі більше, зчинйлось нарікання гелленістів та євреїв, що вдів їхніх занедбано
в щоденній службі.* Тоді дванадцять приклйкали громаду ^ н ів і сказали: Не лйчить нам лишати слово Боже і при столах
служйти.* Вйберіть собі, отже, з-поміж вас,
братй, сімох мужів доброї слави, повних
Духа та мудрости, і ми їх поставимо для
цієї служби;* ми ж будемо пйльно перебувати у молйтві і в служінні слова.* Вподо
балось це слово всій громаді, і вйбрали
Стефана, мужа, повного віри і Святого Ду
ха, Филйпа, Прбхора, Ніканбра, Тимбна,
Пармена та Миколая, прозеліта з Антібхії,* і поставили їх перед апостолами.
Неділя 3-тя після Пасхи; В тих днях,

Зач.
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28
7

І, помолйвшись, поклали на них руки.* І
росло СЛОВО Боже та множилось число уч
нів у Єрусалймі вельми, і велйка сйла
священиків корйлись вірі.
■

Кінець неділі.

Стефан же, •повний благодаті й сйли,
9 творйв чуда й велйкі знакй в народі.* І
встали деякі з синагоги, так званої лібертйнів, киринеїв, олександрійців і з Кілікії та з Азії, і сперечайсь із Стефаном,*
10 але не моглй встоятися супроти мудрости
11 й духа, якйм говорйв.* Тоді вонй підмо
вили людей, щоб сказали: Ми чули, як
він говорйв образливі слова проти Мой12 сея та проти Бога.* І підбрили народ,
старшйх та кнйжників, і, напавши, схо13 пйли і привелй його в синедріон.* Там
вонй поставили свідків, що говорйли:
Цей чоловік не перестає говорйти проти
14 цього святого МІСЦЯ та закону.* Ми чули,
як він говорйв, що Ісус, отой Назарянйн,
зруйнує це місце і змінить звйчаї, які
15 Мойсей був дав нам.* І колй всі, що сиді
ли в синедріоні, пйльно дивйлися на ньо
го, бачили його лице, немов лице ангела.
8

Понеділок 3-го тижня після Пасхи: В тих днях Стефан,
Цей же і святому Стефанові первомученикові.

зач.

Глава 7
ГЛАВА 7.

Первосвященик сіш т^: Чи воно справді
2 так?* Він відповів: Мужі, братй й отці,
сл^айте. Бог слави з’явйвся батькові на
шому Авраамові, як він ще був у Месопо
тамії, перше ніж він оселйвся у Харані,*
3 і сказав до нього: Вййди із землі твоєї і з
роду твого, і йди в землю, яку я тобі пока4 жу.* Тоді він вййшов з Халдейської землі
й оселйвсь у Харані; а звідти, як умеїр йо
го батько, переселйв його у що землю, в
5 якій ви живете нині.* І не дав йому в ній
спадщини ані на ст р ін ь ногй.
1

Переступи святому, і понеділкові, до стиха 47:
Соломбн же збудував йому дім...

6

7

8

9

але обіцяв дати її йому в посілість і його
потбмкам після нього, хоч у нього й не
було дитйни.* Бог сказав йому, що його потбмство буде захожим у чужій країні, і
його поневолять, і будуть гнобйти чотйриста років.* Але народ, якому служйтимуть, сказав Бог, я буду судйти, а після
цього вонй вййдуть і служйтимуть мені
на цьому місці.* І дав йому союз обрізан
ня, тож Авраам породйв Ісаака і на вось
мий день його обрізав, а Ісаак — Якова, а
Яків — дванадцять патріярхів.* А патріярхи із заздрости продалй Ибсифа у Єгйпет,

29
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та Бог був З ним* і вйзволив його з усіх
його скорбот, і дав йому ласку і мудрість
перед фараоном, царем єгйпетським, і
цей настановйв його правйтелем над
Єгйптом та над усім своїм домом.* Аж
тут настав голод по всьому Єгйпті й Ханаані та велйке горе, і наші батькй не
знаходили пожйви.* Яків, зачувши, пдо в
Єгйпті є збіжжя, послав тудй перше батьків наших;* а другим разом Йосиф дав
себе пізнати своїм братам, і фараон довідався про рід Ибсифа.* Ибсиф послав і
приклйкав до себе свого батька Якова й
усю родину, сімдесят п’ять душ.* От і
зійшов Яків у Єгйпет, і помер, сам він і
батькй наші.* І перенеслй їх у Сихем, і
п ок л ей в гробі, якйй Авраам був собі купйв за ціну срібла в синів Хамбра у Сихемі.* Якже наближався час обітниці, що
нею Бог поклявся був Авраамові, народ
розрісся і намножився в Єгйпті,* аж по
ки настав інший цар у Єгйпті, що не
знав Йосифа.* Він, обходячись підступно
з нашим людом, гнобйв батьків наших і
змушував їх викидати своїх дітей, не
даючй ш жйти.* Того часу народйвся
Мойсей і був угодний Богу; його годували три місяці у домі його батька.* Колй ж
його вйкинули, взяла його дочка фараона
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31

й вйгодувала його собі за сйна.* І Мойсей
навчйвся всієї мудрости єгиптян і був
сйльний у своїх словах і д іл ^ .
23
А як йому сповнилося сорок років,
спало йому на думку відвідати братів
22

24 с в о їх , СИНІВ І з р а їл я .* І я к в і н п о б а ч и в , щ о

одном у з ни х чинйли крй вду, заступй вся
за

н ього

і

в ід о м с т й в

п окрй вдж ен ого,

25 вбйвши єгиптянина.* Братй його, гадав
собі, зрозуміють, що Бог його рукою дав
26 їм спасіння; але вонй не зрозуміли.* На
другий день явйвся серед них, як вонй
бйлись, і намагався помирйти їх, кажучи:
Мужі, таж ви братй, чому одйн одному
27 завдаєте крйвду?* Той, що крйвдив зе
мляка свого, відіпхнув його і мовив: Хто
тебе поставив над нами князем і суддею?*
28 Чи не хочеш ти Й МЄНЄ вбйти, як учора
29 вбив єгиптянина?* Почувши це, Мойсей
втік і жив приходнем у Мідіян-краю, де
30 породйв двох синів.* Колй минуло сорок
років, з’явйвся йому в пустйні Синай-го31 рй ангел у полум’ї куща, що горів.* Мой
сей, побачивши, здивувався тим видін
ням; та колй підійшов блйжче, щоб при32 дивйтись, залунав голос Господній:* Я —
Бог твоїх батьків. Бог Авраама, Ісаака та
Якова. Мойсей, увесь тремтячй, не відва33 жився глянути.* Тоді Господь сказав до
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нього: Скинь взуття з твоїх ніг, бо місце,
де сто'іш — земля свята.* Бачив я, бачив
утиск мого народу в Єгйпті, і стогін його
чув я, і от зійшов їх вйзволити. Ходй, 6тже, пошлю тебе в Єгйпет.* Цього Мойсея,
якого вонй відцурайсь, кажучи: Хто тебе
настановйв князем і суддею? — цього Бог
послав як князя та визволйтеля, за посе
редництвом ангела, якйй йому з’явйвся
в кущі.
Цей вйвів їх, роблячй чудеса та знакй
в Єгйпетській землі, у Червонім морі й у
пустйні сорок років.* Це той Мойсей, що
сказав синам Ізраїля: Бог підійме з-пбміж братів ваших Пророка, як мене.* Це
той, що під час зборів у пустйні був з ан
гелом, якйй говорйв до нього на Синайгорі та з нашими батьками; то він одержав живі слова, щоб вам їх передати.* Це
той, якому батькй наші не хотіли корйтись, але відіпхнули його і своїм серцем
вернулись у Єгйпет,* кажучи Арбнові:
Зробй нам богів, які ходйли б пф ед на
ми; бо той Мойсей, що вйвів нас з Єгйпетського краю, не відаємо, що з ним сталося.* І зробйли собі тйми днями тельця,
і жертви приносили бовванові, і раділи
рук своїх ділом.* І відвернувся Бог, і вйдав їх, щоб служйли небесному війську,
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напйсано у кнйзі пророків: Хіба ви
приносили мені заколене й жертви за с6рок років у пустйні, доме Ізраїля?* Ні, ви
носйли намет Молоха і зорю бога Рефана,
подоби, що ви собі зробйли, щоб їм покло
нятись. Тому вйселю вас поза Вавилбн.*
у наших батьків був намет свідоцтва у
пустйні, як велів був той, хто говорйв до
Мойсея, зробйти його за зразком, що він
бачив.* Його наші батькй взялй і вйнесли
з Ісусом у землю, що нею ВОЛОДІЛИ погани,
якйх Бог вйгнав був з-перед облйччя батьків наших, аж до днів Давйда,* що зна
йшов ласку перед Богом і просйв знайтй
житло для Бога Якова.
ЯК
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Читай понеділкові і святому:

47,48
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51

52

Соломон ЖЄ збудував йому дім.* Та не
в рукотворних храмах живе Всевйшній,
як пророк говорить:* Небо — престол мій,
земля ж ПІДНІЖ ОК ніг моїх. Якйй дім ви
мені збудуєте, каже Господь, або яке місце мого відпочйнку?* Хіба то не моя рука
все те створйла?* Ви твердошйї та необрізані серцем і вухом! Ви завжди протйвитеся Духові Святому. Які батькй ваші,
такі й ви.* Кого з пророків не гонйли
батькй ваші? Вонй вбйли тих, що напе
ред звіщали прихід Праведного, якого ви
тепер стали зрадниками й убйвцями;*
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53 ВИ , ЩО одержали закон за велінням анге54 лів, але його не зберігай.* Почувши це,
вонй розлютилися у своїм серці й заскре55 го т ^ и зубами на нього.* А він, повний
Духа Святого, дивлячйсь у небо, побачив
славу Божу й Ісуса, якйй стояв по правй56 ці Бога,* і мовив: Ось бачу відкрйте небо
й Сйна Чоловічого, що стоїть по правйці
57 Бога.* Вонй ж закричали сйльним голо
сом і, затулйвши вуха, кйнулись на нього
58 разом,* вйвели за місто, і стали каменувати його. Свідки ж поклали свою одежу
59 у ногах юнака, що звався Савло.* І камен увм и Стефана, якйй закликав, кажучи:
60 Господи Ісусе, приймй духа мого.* І впав
ши на коліна, крйкнув сйльним голосом:
Господи, не візьмй їм цього за гріх. І про
мовивши це, заснув смертю.
Кінець Стефанові й понеділкові.
ГЛАВА 8.

А Савло схвмював його вбйвство. І на
стало того дня велйке переслідування
Церкви, що в Єрусалймі. Всі, крім апосто
лів, розсйпались по селах Юдеї та Сама2 рії.* Побожні люди поховай Стефана і
3 учинйли велйкий плач по ньому.* Савло
ж руйнував Церкву: вдираючись до хат,
виволікав чоловіків та жінок і передавав
1
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у в'язнйцю.* ТІ, отже, що розсіялись,
ходйли по країні і зв іщ а й слово.
Так і Филйп, • прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа.* Народ
однодзтано уважно слухав, що Филйп говорйв, слухаючи його й бачивши ті знакй, що він чинйв,* бо з багатьох виходи
ли нечйсті духи, що в них булй, кричачй
сйльним голосом, і багато розслаблених
та кривйх видужувало.* Радість же була
велйка в тім місті.* А був перед тим у то
му місті одйн чоловік, Сймон на ім’я, що
займався чаклунством і дивував люд са
марійський та видавав себе за щось велйке.* За ним усі, від малого до велйкого,
слідом ходйли, кажучи: Цей чоловік —
сйла Божа, що Гі звуть велйкою.* Вонй
його слухали уважно, бо він довго дивував їх своїми чарами.* Та як повірили
Филйпові, що звіщав їм Царство Боже й
ім’я Ісуса Христа, христйлися чоловіки і
жінкй.* Увірував тоді й сам Сймон і
охристйвся, тримавсь Филйпа, і, бачивши
знакй й велйкі чуда, що робйлись, дивувався.* Довідавшись, що Самарія прийня
ла слово Боже, апостоли, які булй в Єрусалймі, послали до них Петра й Івана.*
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Вівторок 3-го тижня після Пасхи: В тих днях Филйп,
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Ці прийшлй і молйлися за них, щоб вонй
прийнялй Духа Святого,* бо він ще не
зійшов був ні на кого з них, але лише булй охрйщені в ім’я Господа Ісуса.* Тоді
поклали на них руки, і вонй прийнялй
Духа Святого.
Кінець вівтіркові.
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Якже побачив • Сймон, що чфез накладання апостольських рук дається Дух,
приніс їм гроші* і каже: Дайте й мені
таку владу, щоб той, на кого я покладу
рз^и, прийняв Святого Духа.* Петро ска
зав до нього: Срібло твоє нехай з тобою
буде на погйбіль, бо ти за гроші думав
придбати дар Божий.* Нема тобі у цій
справі ні частки, ні спадщини, бо твоє
сфце неправе перед Богом.* Покайся, бтж^ у твоїм лукавстві і просй Господа, мо
же тобі буде відпущена ця думка твого
серця;* бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди.* Сймон відповів, кажучи:
Моліться ви до Господа за мене, щоб ме
не не спіткало ніщо з того, що ви сказали.*
Отож вонй, засвідчивши і звістйвши сло
во Господнє, повернулися в Єрусалйм і
благовістйли чи м м о сіл самарійських.
Кінець середі.

Й
Середа 3-го тижня після Пасхи: В тих днях, колй побачив •

зач.
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Ангел же • Господній промовив до Филйпа, кажучи: Встань та підй на південь,
на дорогу, що йде з Єрусалйму в Газу; вона безлюдна.* І встав він, і пішов. Аж
ось, етіопський муж, скопець, вельможа
Кандаки, етібпської царйці, що був над
усім її скарбом та що прийшов був в Єрусалйм на прощу,* повертався, сйдячи на
сво'ій коліснйці й читаючи пророка Ісаю.*
Сказав Дух до Филйпа: Підійдй і пристань до цієї коліснйці.* Підбіг Филйп і
почув, що той читав пророка Ісаю, і ска
зав до нього: Чи розумієш, що читаєш?*
Той відповів: Та як можу, колй ніхто ме
не не навчйть? І просйв Филйпа зійтй і
сісти біля нього.* Місце ж Писання, що
той читав, було таке: Його велй на заріз,
мов овечку; немов ягня перед тим, хто
стриже його, безголосне, так він не відкриває уст своїх.* В його принйженні від
мовлено йому суд. Рід його хто зможе опо
вісти? Життя бо його вйрвано від землі.*
Озвався скопець і мовить до Филйпа:
Скажй, будь ласка, про кого це пророк го
ворить? Про себе самого чи про кого іншого?* Тоді Филйп відкрйв свої уста і,
почавши від цього Писання, благовістйв

Зач.
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36 Йому Ісуса.* І колй вонй їхали шляхом,
прибулй ДО якоїсь водй, і скопець каже:
Он вода. Що заважає мені, щоб я охри37 стйвся?* Сказав же Филйп: Колй віриш з
усього сфця, можна. Відповідаючи, він
38 сказав: Вірую, що він Син Божий.* І ве
лів, щоб коліснйця спинйлась, і вонй обйдва, Филйп та скопець, зійшлй у воду, і
39 він охристйв його.* Колй вонй вййшли з
водй. Дух Господній пірвав Филйпа, і
скопець не бачив його більше; радіючи,
він їхав своєю дорогою.
Кінець четвергові.
40

Филйп же • ОПИНЙВСЯ В Азоті І ПО ДОрозі звіщав Євангеліє всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію.
ГЛАВА 9.

Савло, іще дйхаючи погрозами та вбйвством на Господніх учнів, прийшов до
2 архиєрея* і просйв у нього листів у Да
маск до синагог, щоб, колй знайде якйх
чоловіків та жінок, що тримаються цього
визнання, привестй їх зв'язаними в Єру3 салйм.* Колй ж він був у дорозі й набли
жався до Дамаску, зненацька засяяло
4 навкруг нього світло з неба,* і він, впавши
1

П’ятниця 3-го тижня після Пасхи: В тих днях Филйп

Зач.

Глава 9

на землю, почув голос, що говорив до ньо
го: Савле, Савле! Чого мене переслідуєш?*
5 Він спитав: Хто ти. Господи? Той сказав:
6 Я Ісус, якого ти переслідуєш.* Встань, ідй
в місто, і тобі скажуть, що маєш робйти.*
7 Мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з
дйва, бо вонй чули голос, але не бачили
8 нікого.* Встав Савло з землі і, хоч очі йо
го булй відкрйті, він нічого не бачив.
Взялй вонй його за руку і ввелй у Да9 маск.* Був він там три дні невидючим;
________
не їв і не пив нічого.
10
Був же у Дамаску
один учен ь, на
ім’я Ананія. Господь сказав до нього у видінні: Ананіє! Той озвався: Ось я, Гбспо11 ди.* Господь сказав до нього: Встань та
йди на вулицю, що зветься Простою, і
шукай у домі Юди тарсянйна, на ім’я
12 Савло: он він молиться.* І бачив Савло у
видінні чоловіка, на ім’я Ананія, якйй
увійшов і поклав на нього руки, щоб він
13 прозрів.* Ананія відповів: Господи, чув я
від багатьох про того чоловіка, скільки
зла він учинйв твоїм святйм у Єрусалй14 мі.* Та й тут він має владу від архиєреїв
15 в’язати всіх, що взивають твоє ім’я.* Але
Господь сказав до нього: Ідй, бо він для
1-го жовтня, апостолові Ананії; В тих днях був у Дамаску

39
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мене вйбране знаряддя, щоб нестй моє
Ім’я перед поган, царів і синів Ізраїля.*
16 Я бо йому покажу, скільки він має терпі17 ти за моє ім’я.* Відійшов Ананія і, уві
йшовши в дім та поклавши на Савла ру
ки, мовив: Савле, брате! Господь послав
мене, Ісус, ш;о з’явйвся тобі в дорозі, якою
ти йшов, щоб ти прозрів знову і сповнив18 ся Духом Святйм.* І вмить немов луска з
очей йому впала, і він прозрів, і встав, і
19 охристйвся.* Прийняв потім пожйву і покріпйвся.
Кінець п’ятниці і святому.

І був • Савлб кілька днів з учнями, що
булй в Дамаску. Зараз же почав по сина
гогах проповідувати Ісуса, що він Син Б621 жий.* Усі, що чули, дивувались і казали:
Чи це не той, що лютував у Єрусалймі на
тих, які призивають це ім’я, і що сюдй
прибув на те, щоб зв’язаними вестй їх до
22 архиєреїв?* А Савлб усе більше зміцнявся, і непокоїв юдеїв, які мешкали в Да23 маску, доводячи, що це — Христбс.* Як
минуло чимало часу, юдй змовилися,
24 щоб його вбйти,* але Савлб довідався про
їхню змову. День і ніч чатували вонй
25 при воротях, щоб ЙОГО убйти.* Та учні
20

Субота 3-тя після Пасхи: В тих днях був

Зач.
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41

його ВНОЧІ 1 спустили В КО Ш І ПО му26 рі.* Прибувши В Єрусалйм, він пробував
пристати до учнів, та всі його боялися, не
27 вірячй, що він учень.* Тоді Варнава взяв
його, привів до апостолів і розповів їм, як
він у дорозі бачив Господа і ш;о говорйв
до нього, і як він проповідував відважно
28 в Дамаску ім’я Ісуса.* І він з нйми вихо
див і входив до Єрусалйму та проповіду29 вав смілйво ім’я Господнє.* Він розмов
ляв і змагався з гелленістами, однак во30 нй намагались його вбйти.* Братй ж, до
відавшись про те, відвелй його в Кесарію
31 і вйслали в Тарс.* А Церква по всій Юдеї
і Самарії м ^ а спокій; будуючись і ходячй в страсі Господнім, вона наповнялася
втіхою Святого Духа.
ВЗЯЛИ

Кінець суботі.

обходячй всі місця, прибув і до святйх, що мешкали в Лід33 ді.* Там він знайшов одного чоловіка, на
ім’я Еней, що лежав на ліжку вісім років;
34 він був розслаблений.* Петро сказав до
нього: Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє.
Устань і сам постелй собі ліжко! І вмить той
35 підвівся.* І бачили його всі мешканці Лідди
та Сарбну, і навернулися до Господа.*
36 Була ж у Яффі одна ученйця, на ім’я
32

І С Т ^ О С Я , ш;0 • Петро,

Неділя 4-та, про розслабленого: У той час
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Тавйта, Щ О означає у перекладі Дорка,
Серна. Вона була повна добрих діл та
мйлостині, що чинйла.* І сталося тйми
днями, що вона занедужала і вмерла.
Обмйли
її і поклали в
_
✓ світлйці.* А що
Лідда лежйть блйзько Яффи, учні, почув
ши, що Петро там, посл^и двох чолові
ків з просьбою до нього: Прийдй до нас, не
отягаючись.* Петро встав і пішов з нйми.
І як прийшов, вонй повелй його у світлйцю, де всі вдови оточйли його, плачучй і
показуючи йому одежу, плащі, які робйла для них Дорка, бувши з нйми.* Велів
ши всім вййти з хати, Петро впав на ко
ліна й почав молйтися і, обернувшись до
тіла, мовив: Тавйто, встань! Вона ж відкрйла очі і, побачивши Петра, сіла.* Він
подав їй руку й підвів Гі, і, приклйкавши
святйх та вдів, поставив Гі живою.* Дові
далась про це вся Яффа, і багато увірува
ло в Господа.
Кінець неділі.
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Чимало ДНІВ Петро лишйвся у Яффі в
одного Сймона, гарбаря.
ГЛАВА 10.

1

Був • у Кесарії одйн чоловік на ім’я
Корнйлій, сотник, з полку, що звався
Понеділок 4-го тижня після Пасхи: В тих днях був

зач.
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Італійським,* побожний І богобоязлйвий З
усім своїм домом; він чинйв народові велйкі мйлостині і завжди Богові молйв3 ся.* Бачив він десь коло дев’ятої годйни
дня, ясно у видінні, ангела Божого, що
ввійшов до нього й до нього мовив: Кор4 нйлію!* Той глянув на нього і, переляка
ний, озвався: Що, Господи? Він сказав до
нього: Твої молитвй і твої мйлостині вознеслйсь до Бога, і він згадав про тебе.*
5 Пошлй, отже, людей у Яффу і приведй
6 Сймона, що зветься Петром.* Він гостює
в одного Сймона гарбаря, що має дім край
моря. Він скаже тобі слова, якйми спасеш7 ся ти й увесь твій дім.* І колй ангел, що
говорйв до нього, відійшов, Корнйлій поклйкав двох із своїх слуг та побожного во8 яка з тих, що булй з ним постійно,* і, роз9 повівши їм усе, послав їх у Яффу.* Друго
го ж дня, як ті булй в дорозі й наближалися
до міста, Петро зійшов на крівлю молйтись
10 коло шостої годйни.* Він зголоднів і захо
тів їсти. І от, як йому готували, найшов
11 на нього захват:* бачить він небо відкрйте, і з нього сходить якась річ, неначе велйка скатерка, прив’язана за чотйри кін12 ці, і спускається на землю.* Булй ж у ній
всякі чотириногі, земні плазунй й небесні
13 птйці.* І залунав до нього голос: Устань,
2
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14 Петре, заколй І їж!* Петро відповів: Ніко
ли, Господи, бо я ніколи нічого поганого
15 й нечйстого не їв.* І знову, вдруге, залу
нав голос до нього: Що Бог очйстив, ти не
16 погань.* Це сталося трйчі, і зараз же ска
терка піднялась на небо.
Кінець понеділкові.

17

Якже Петро, збентежений, питав себе
самого, що то за видіння було, що він ба
чив, он люди, послані Корнйлієм, розпи
тавши про хату Сймона, стали біля две18 рей* і, поклйкавпіи, спитали, чи тут гос19 тює Сймон, на прізвище Петро.* І от, як
Петро роздумував над тим видінням. Дух
сказав до нього: Он три чоловіки тебе піу20 кають.* Устань, зійдй вниз і, не вага
ючись, підй з нйми, бо то я послав їх.
21
Зійшов • Петро до мужів і мовив: Ось
я! Я той, кого шукаєте. За чим ви при22 йшлй?* Ті відповіли: Корнйлій сотник, муж
праведний і богобоязлйвий, доброї слави
в усього юдейського народу, був повідо
млений святйм ангелом послати за тобою,
щоб ти прийшов у його дім, і послухати
23 твоїх слів.* Він, отже, запросйв їх до себе
та прийняв їх. Другого дня він встав і ру
шив з нйми; дехто з братів з Яффи теж
Вівторок 4-го тижня після Пасхи: В тих днях зійшов
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увійшов у Кесарію. Корнйлій, склйкавши
рідню та блйзьких прйятелів, чекав їх.* І
як Петро входив, Корнйлій вййшов йому
назустріч і, припавши йому до ніг, уклонйвся.* Петро підвів його, кажучи: Встань,
бо я теж людйна.* І розмовляючи з ним,
увійшов до середини, знайшов багато зібраних* і до них промовив: Ви знаєте, що
юдеєві не дозволено приставати до чужйнця чи входити до нього. Та Бог мені
об’явйв, що не слід уважати ніяку людйну за погану чи за нечйсту.* Тому я, поклйканий, без вагання прибув. Питаю,
отже, чому ви по мене послми?* Корнй
лій відповів: Ось уже четвфтий день, як
я молйвся у моїй хаті о дев'ятій годйні,
аж тут передо мною став чоловік у сяючій одежі* і мовив: Корнйлію, твоя молйтва вйслухана і твої мйлостині згадані
перед Богом.* Пошлй, отже, в Яффу і
приклйч Сймона, що зветься Петром. Він
перебуває в хаті Сймона гарбаря, край
моря.* Я зараз же послав по тебе, і ти до
бре зробйв, що прийшов. І оце тепер ми
всі стоїмо перед Богом, щоб слухати все,
що Господь тобі наказав.
Кінець вівтіркові.
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Тоді Петро почав • говорйти, кажучи:
я поправді розумію, що Господь не дйвиться на особу,* але, хто його боїться і чйнить правду в кожному народі, той йому
приємний.* Він послав своє слово синам
Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх.* Ви знаєте, що ста
лося по всій Юдй, почавши з Галилш, після
хрищення, що проповідував Іван:* про
Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Ду
хом Святйм та сйлою і якйй прийшов,
творячи добро та зціляючи всіх, що диявол поневолив, бо Вог був з ним.* І ми
свідки всього того, що він чинйв у краю
Юдейськім та в Єрусалймі; його вонй,
ПОВІСИВШ И на дфеві, убйли.* Його Вог
на третій день воскресйв і появйв його*
не всьому народові, але вйбраним Вбгом
свідкам, нам, що з ним ши й пилй, після
того, як він воскрес ІЗ мфтвих.* І він нам
повелів проповідувати народові і свід
чити, що то він призначений Вбгом суддя
живйх і мертвих.* Йому свідчать усі про
роки, що кожен, хто вірує в нього, його
ім’ям одержує відпущення гріхів.
Кінець четвергові.

Четвер 4-го тижня після Пасхи: В тих днях Петро почав
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Петро • ще ГОВОрЙВ ЦІ СЛОВа, ЯК Дух
Святйй ЗІЙШОВ на всіх, хто слухав п р о м б ву.* Вірні з обрізання, що прибулй з Петрбм, дивувались, що дар Святбго Духа вйлився і на поган,* бо чули, як ті говорйли
мовами й величали Бога. Тоді Петро
озвався:* Чи може хто відмовити воду для
хрищення цим, що, як і ми, одержали
Святбго Духа?* І велів, щоб їх христйли в
ім’я Ісуса Христа. Тоді вонй просйли його
зостатись у них кілька днів.

Зач.

ГЛАВА 11.
1

2

3
4
5

6

7

Апбстоли і братй, які булй в Юдеї, до
відалися, що й погани прийнялй слбво Ббже.* Як Петрб прийшбв в Єрусалйм, обрізані накйнулись на ньбго, кажучи:* Чогб
увійпібв ти до необрізаних і їв з нйми?*
Петрб почав їм викладати за порядком
усю справу, кажучи:* Я був у місті Яффі
й молйвся, і бачив у захваті видіння:
якась річ спускалася, неначе скатерка
велйка, прив’язана за чотйри кінці, схбдила з неба й наблйзилась до мене.* При
глянувшись до неї пйльно, я зауважив і
побачив чотириногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних.* Почув я і голос,
що говорйв до мене: Встань, Петре, заколй
П’ятниця 4-го тижня після Пасхи: В тих днях Петро
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8 І їж!* Та Я озвався: Ніколи, Господи, ніко
ли бо ніщо погане або нечйсте не входило
9 в мої уста.* І вдруге голос мені відповів з
10 неба: Що Бог очйстив, ти не погань.* Це
сталося трйчі, і знову все було взяте на
небо.
Кінець п’ятниці.
11

12

13

14
15
16

17

18

І ось у ту саму мить три чоловіки, що
булй послані до мене з Кесарії, стали
перед домом, де ми булй.* Дух сказав
мені йти з нйми без усякого вагання.
Пішлй зі мною і цих шість братів, і ввійшлй ми в дім того чоловіка.* Він роз
повів нам, як бачив ангела в себе вдома,
що з’явйвся йому і мовив: Пошлй в Яффу за Сймоном, що зветься Петро.* Він
тобі оповість слова, якйми ти спасепіся, ти й увесь твій дім.* Ледве почав я
говорйти, як Дух Святйй зійшов на них,
як і на нас напочатку.* І я згадав слово
Господнє, як він говорйв: Іван христйв
водою, ви ж будете охрйщені Духом Святйм.* Колй, отже. Бог дав такйй самий
дар їм, як і нам, що увірували в Господа
Ісуса Христа, то хто я такйй, що міг би
стати Богові на перешкоді?* Почувши
це, замовкли і хвалйли Бога, кажучи:
Отже й поганам дав Бог покаяння, щоб
м ^ и життя.
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Ті

• ЩО булй розсйпалися через ГО
НІННЯ З прйводу Стефана, дійшлй аж до
Фінікії, Кіпру та Антіохії, нікому не про20 повідуючи слова, крім юдйв.* Булй ж між
нйми деякі з Кіпру та з Кирени, які прийшлй в Антіохію та промовляли й до гре21 ків, благовістячй їм Господа Ісуса.* Рука
Господня була з нйми, і велйке число бу
ло тих, що увірували й навернулись до
22 Господа.* Чутка про це дійшла до вух
Церкви, що в Єрусалймі, і вонй вйслали
23 Варнаву в Антіохію.* Колй він прийшов
і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьо
рив усіх триматися Господа рішучим сф 24 цем,* бо він був чоловік ДОбрИЙ, ПОВНИЙ
Духа Святого та віри. І пристмо багато
25 людей до Господа.* Тоді він вйрушив у
26 Тарс розшукати Савла* і, знайшовши йо
го, привів в Антіохію. Вонй збир^ись
цілий рік у Церкві і навчали сйлу лю
дей. Уперше в Антіохії назив^и учнів
(_ християнами.
Ж,

Переступи неділі.

27
28

Прибулй ж тйми днями В Антіохію пророки З Єрусалйму.* Одйн з них. Агав на
ім’я, встав і прорік Духом, що на всім
світі має бути велйкий голод, якйй і на
став за цісаря Клавдія.
П’ята неділя, про самарянку: В тих днях апостоли,
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Читай неділі:
29

ЗО

Тоді учні, ХТО СКІЛЬКИ М ІГ, постановйли
послати братам, що жилй в Юдеї, допомо
гу;* що й зробйли, пославши ії старшйм
чеірез руки Варнави й Савла.
Кінець неділі.
ГЛАВА 12.

Десь під ТОЙ час цар •Ірод піднявфуку,
щоб гнобйти деяких із Церкви.* Він убйв
мечем Якова, брата Іванового.* Побачив
ши, що це подобалося юдеям, він завзяв
ся також схопйти Петра. То булй дні
Опрісноків.* Схопйвши його, він посадйв
його у в’язнйцю і передав чотирьом чет
віркам вояків, щоб стереглй його, бажа
ючи вйвести його перед народ по Пасці.*
І стереглй Петра у в’язнйці, а Церква молйлася ввесь час Богові за нього.* Колй ж
Ірод намірявся вйвести його, Петро, заку
тий у два ланцюгй, спав тієї ночі між
двома вояками, а сторожі при дверях сте
реглй в’язнйцю.* Нараз з’явйвся ангел
Господній, і у в’язнйці засяяло світло.
Він, вдаривши злегка Петра у бік, збудйв
його, кажучи: Вставай чимскорше! І лан
цюгй впали з рук у нього.* Підпережйся
Субота 4-та після Пасхи: В тих днях цар •
Цей же і святому мученикові Юрієві, і Яковові Заведеєві.
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І надінь СВОЇ санд^і. Він зробйв так. Зно
ву сказав до нього: Накйнь на себе платті;
9 і йди за мною.* Вййшов Петро і йшов за
ним; не знав, чи то правда, що робйв ан10 гел; дз^ав, що видіння бачить.* Минули
вонй першу варту й другу, і прийшлй до
залізної брами, що веде в місто; вона са
ма собою їм відчинйлась. Вййшли вонй
та пройшлй одну вулицю, і ангел нараз
11 відступйв він нього.* Тоді Петро, опам’я
тавшись, мовив: Тепф я справді знаю,
що Господь послав ангела свого і вйрвав
мене з рукй Ірода й від усього, чого так
ждав юдейський народ.
Кінець суботі, святому Юрієві, і Яковові.
12

13

14
15

16

17

Опритомнівши зовсім, він •П ІШ О В у Д ІМ
Марії, матері Івана, що звався Марком,
де багато збир^ось і молйлося.* Як він
постукав у хвіртку брами, вййшла дівчи
на на ім’я Рода, щоб послухати, хто це;*
і, пізнавши голос Петра, з радощів не
відчйнила брами, але вбігла і сповістйла, що Петро стоїть при брамі.* Ті їй ска
зали: Ти збожеволіла! Вона ж такй своє
твердйла. Тоді вонй сказали: То його ангел.* А Петро стукав далі. Відчинйли і,
побачивши його, оторопіли.* Махнувши
Понеділок 5-го тижня після Пасхи; В тих днях Петро, опритомнівши,*
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їм рукою, щоб мовчали, він докладно опо
вів ЇМ , ЯК Господь вйвів його з в’язнйці, і
мовив: Оповістіть це Яковові і братам.
І, вййшовши, пішов в інше місце.
Кінець понеділкові.
18

19

20

21

22

23

24
25

Колй Ж настав день, між вояками на
стала чимала тривога: що б воно могло з
Петром статись?* Ірод послав, щоб його
розшукати; та не знайшовши, взяв сторо
жів на допит і велів їх на смерть скарати.
Потім він пішов з Юдеї в Кесарію і перебував там.* Ірод був дуже лютий на тирян та сидонян. Ці, змовившись разом,
прибулй до нього, та притягнувши на свій
бік Власта, царського постельника, просйли мйру, бо їхній край живйвся із царського.* І от призначеного дня Ірод, на
дягнувши царські шати і сівши на трибуні, мав до них промову.* Народ же вигукував: Це голос Бога, не людйни.* В ту
ж саму мить ангел Господній ударив його
за те, що він не віддав Богові слави. Чеірви пожерли його, І він помер.* А слово
Боже росло і шйрилося.
Варнава ж та Савло, • вйконавши
службу і взявши з собою Івана, прозвано
го Марком, повернулися з Єрусалйму.
Вівторок 5-го тижня після Пасхи:
В тих днях Варнава й Савло, •
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ГЛАВА 13.
1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

Булй Ж В Антіохії, у Церкві, що там
була, пророки й учителі: Варнава, Сймон,
прозваний Ніґер, Лукій Киренейський,
Манаен, вйхований з Іродом тетрархом, і
Савлб.* Якось одного разу, колй вонй служйли Господеві й постили. Дух Святйй
промовив: Відлучіть мені Варнаву й Савла на діло, на яке я їх поклйкав.* Тоді во
ни, постивши й молйвпіися, поклали на
них руки і відпустйли.* І ці, вйслані Ду
хом Святйм, прибулй в Селевкію, а звідти відпливлй до Кіпру.* Прибувши в Саламіну, почалй звіщати слово Боже в
юдейських синагогах. Помічником при
них був Іван.* Пройшовши увесь острів
аж до Пафосу, знайшлй одного чоловіка,
ворожбйта, юдейського лжепророка, на
ім'я Вар-Ісус,* якйй був з проконсулом
Сергієм Павлом, розумною людйною. Цей,
поклйкавши Варнаву й Савла, хотів почути слово Боже.* Але Елімас, ворожбйт,
так бо перекладається його ім’я, вйступив проти них і намагався відвернути
проконсула від віри.* Тоді Савлб, він же
й Павло, повний Духа Святого, глянув на
нього пйльно* і мовив: О, повний всякого
підступу і всякого лукавства, сйну дияво
ла, вороже всякої правди! Не перестанеш
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11

12

перекручувати прості дороги Господні?*
Оце тепер на тобі рука Господня: ти ста
неш сліпйм і до часу не бачитимеш сон
ця. І зараз же вп м а на нього мряка
і темрява, і він, обертаючися на всі бо
ки, шукав, хто б його повів за руку.*
Тоді проконсул, бачивши, що сталося,
увірував, вельми здивований наукою Го
сподньою.
Кінець вівтіркові.

13

14

15

16

17

18

Пафосу Т І, Щ О булй з Павлом, • відпливлй в П ф гу в Памфілії, але Іван відлучйвся від них і вернувся в Єрусалйм.*
Вонй ж, перейшовши Пергу, прийшлй в
Антіохію в Пісідії і суботнього дня ввійшлй до синагоги і сіли.* По прочитанні
закону та пророків наставники синагоги
послали їм сказати: Мужі братй, як маєте
яке слово втіхи для народу, скажіте.* Встав
тоді Павло і, давши знак рукою, мовив:
Мужі ізраїльські й ви, що боїтеся Бога,
слухайте!* Бог цього народу, Ізраїля, вйбрав наших батьків і підвйщив цей на
род, колй він був приходнем у Єгйпетській землі, і потужною рукою вйвів їх із
неї.* І сорок років годував їх у пустйні;*
з

Середа 5-го тижня після Пасхи:
В тих днях Павло й ті, що булй з ним,
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19 вйгубивши Ж СІМ народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю*
20 по якйх чотйриста п’ятдесятьох роках.
Після цього дав їм суддів аж до пророка
21 Самуїла.* Потім вонй домагалися царя,
і Бог дав їм Саула, сйна Кіша, мужа з по22 коління Веніямйна: сорок років.* Та, відкйнувши його, настановйв їм царем Давйда, якому так засвідчив: Я знайшов
Давйда, сйна Єссея, чоловіка по моєму
23 серцю, що вйконає всю мою волю.* З його
потомства, згідно з обітницею. Бог підняв
24 Ізраїлеві Спасйтеля Ісуса,* а Іван перед
його приходом проповідував усьому Ізра
їльському народові хрищення покаяння.
Кінець середі.

Сповнивши СВІЙ Ш Л Я Х , •Іван мовив: Я
не той, за кого ви мене вважаєте; он іде за
мною той, якому я не гідний розв’язати
26 взуття його.* Мужі братй, синй роду Авраама, і ті між вами, що бояться Бога!
27 Вам послане слово цього спасіння.* Та
мешканці Єрусалйму і князі їхні не вйзнали його, і засудйвши його, сповнили
слова пророків, які читаються щосуботи.*
28 І не знайшовши в ньому ніякої смертельної
25

Усікновення голови св. Івана Христителя, 29 серпня:
В тих днях, сповнивши свій шлях, •
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винй, вимагали у Пилата вбйти його.*
А колй вйконали все, що було напйсано
про нього, знялй його з хреста і поклали
до гробу.* Та Бог воскресйв його з мертвих,* і він багато днів являвся тим, що
прийшлй з ним з Галилеї в Єрусалйм, які
й тепер свідками його перед народом.*
І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була
дана батькам нашим.* Бог її здійснйв
нам, їхнім дітям, воскресйвши Ісуса,
Кінець Предтечі.

34

35
36

37
38

39
40
41

ЯК напйсано у другому псалмі: Ти —
мій син; Я сьогодні породйв тебе.* А що він
воскресйв його з мертвих, так що він
більше не вфнеться у зотління, то так
сказав: Я дам вам святощі Давйда, речі
певні.* Ось чому в іншому місці каже: Ти
не дасй Святому твоєму побачити зотління.* Давйд же, служйвши свого часу волі
Божій, помер і був прилучений до своїх
предків, і зотління бачив.* Той же, що йото Бог воскресйв, не бачив зотління.* Не
хай, отже, вам, мужі братй, буде відомо,
що ним звіщається вам прощення гріхів,
і від усього, в чому ви не моглй вйправдатися законом Мойсея,* ним кожний віруючий виправдується.* Уважайте ж, щоб з
вами не сталося те, що сказано в пророків:*
Глядіть, глумйтелі, дивуйтесь і щезніть.
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43

44
45

46

47
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49
50

51

повірите, КОЛЙ хто РОЗПОВІСТЬ вам.* Як вонй виходили, їх просйли, щоб вонй й на
ступної суботи говорйли їм про те саме.*
А КОЛЙ збори розійпілйся, чимало юдеїв
і побожних прозелітів пішлй слідом за
Павлом та Варнавою, які в розмові з нйми їх умовляли, щоб перебували в благодаті Божій.* Наступної суботи зібралося
майже все місто слухати слово Боже.* По
бачивши той натовп, юдеї сповнилися
заздрощів і перечили слова Павла, і хулйли.* Тоді Павло й Варнава, набравши
ся відваги, сказали: До вас треба було
спершу промовляти слово Боже; та колй
ви його відкидаєте від себе й уважаєте
себе негідними вічного життя, ось ми
звфнемося до поган.* Так бо звелів нам
Господь: Я тебе поставив світлом для по
ган, щоб ти був спасінням аж по край світу.* Почувши це, погани зраділи і про
славляли слово Господнє, і увірували всі
ті, що булй призначені до життя вічного.*
І слово Господнє шйрилося по всій краші.* Але юдеї підбрили побожних і визначнйх жінок і перших у місті, і ці вчинйли гоніння на Павла й Варнаву і прогнали їх зі свого краю.* Вонй ж, обтрусйвши проти них порох з ніг у себе, пішлй
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Ікбнію;* учні
Духом Святйм.

52 В

Ж СПОВНИЛИСЯ

радістю і

ГЛАВА 14.
1

2

3

4
5

6
7
8
9

10

В Ікбнії вонй ввійшлй, як звичайно, в
юдейську синагогу і промовляли так, що
увірувала велйка сйла юдеїв і греків.*
Юдеї ж, які зосталися невірними, підбу
рили й роз’ятрйли душі поган прбти браТ 1В.* Та все ж такй Павлб й Варнава перебулй чимало часу, відважно промовля
ючи у Гбсподі, якйй СВІДЧИВ слбву своєї
благодаті і зізволяв, що знакй й чудеса
творйлись їх руками.* І розділйвся нарбд
у МІСТІ: ОДНІ пристали до юдеїв, інші ж
тримались апостолів.* Колй ж погани і
юдеї разом з їхньою старшйною кйнулись, щоб їх зневажити та каменувати,*
вонй, довідавшись про це,
Втеклй • в міста Лікабнії, Лїстру та
Дербу й окблиці,* і там звіщали Євангеліє.* У Лістрі сидів одйн чоловік, неду
жий на ноги, кульгавий від утрбби матері
своєї, якйй нікбли не ходйв.* Він слухав,
як Павлб говорйв. Той, глянувши на ньбго пйльно і побачивши, що він мав віру,
щоб спастйся,* сказав сйльним гблосом:
Устань на нбги прбсто! Той скбчив і почав
Середа Переполовення:
В тих днях Павло й Варнава втеклй
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ходйти.* Якже народ побачив, що Павло
зробйв, підняв голос, гукаючи по-лікабнському: Богй в людській подобі зійшлй до
12 нас.* І назвми Варнаву Зевсом, а Павла
— Гермесом, бо цей мав провід слова.*
13 І от жрець Зевса, що перед містом, при
вів до брами биків з вінками і хотів ра14 зом з народом принестй жертву.* Дові
давшись про це, апостоли Варнава та
Павло роздерли на собі одежу і кйнулись
15 між народ, кричачй:* Люди добрі, що ро
бите? Таж і ми такі самі, як ви, люди,
проповідуємо вам, щоб ви від цих мар
нот навернулись до живого Бога, якйй
сотворйв небо і землю, і море, і все, що в

11

16 н и х ,* я к й й з а м и н у л и х п о к о л ін ь д о з в о л я в
у с і м н а р о д а м х о д й т и с в о ї м и ш л я х а м и ,*
17

18

хоч і не лишйв себе без усякого свідоцтва,
творячй добро, даючй вам з неба дощ та
врожайні пори, сповняючи харчами і радощами серця наші.* Таке кажучи, ледве
народ спинйли, щоб не приносили їм
жертви, але, щоб кожний ішов до свого
дому.
--------------Кінець середі.

19

Колй Ж вонй, зоставшися, вчйли, надійшлй юдеї з Антіохії, які, колй апостоли
сміло проповідали, підмовили народ, щоб
відступйв від них, кажучи, що вонй нічого
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правдивого не говорять, тільки неправду.
І, підбуривши народ, каменували Павла
і вйволікли геть за місто, думаючи, що
він умер.* Та колй учні його обступйли,
він встав і вернувся в місто.
На другий день вййпіов •з Варнавою в
Дербу.* А як звістйли Євангеліє в тім місті
і придб^и чимало учнів, вернулись назад
у Лістру, Ікбнію й Антіохію,* підкріпляли
серця учнів і заохочували твердо трима
тись віри, бо через багато страждань нам
треба ввійтй в Царство Боже.* Вонй настановйли їм по Церквах старпійх, а пі
сля молйтви й посту передалй їх Господеві, в якого ті увірували.* І пройшовши
Пісідію, прибулй в Памфілію* і, звістйвши слово в Пергії, зійшлй в Атталію,*
а звідтіля відпливлй в Антіохію, звідкіль
булй передані ласці Божій на діло, яке довершйли.* Прибувши Ж І зібравши Церкву,
розповідали все, що Бог учинйв з нйми,
та як він відчинйв поганам двері віри.
Кінець четвергові.

28

І перебулй там З учнями чи м м о часу.
ГЛАВА 15.

1

Тим часом деякі, що прийшлй з Юдеї,
навчали братів: Колй ви не обріжетеся за
Четвер 5-го тижня після Пасхи: В тих днях Павло вігашов

зач.
35

Глава 15

61

звйчаєм Мойсея, не зможете спастйся.*
2 По чималій суперечці та змаганні Павла
й Варнави з нйми, вйрішено, щоб Павло і
Варнава, і деякі інші з них, пішлй в цій
справі в Єрусалйм до апостолів і стар3 шйх.* Вонй, вйряджені Церквою, прохо
дили через Фінікію і Самарію, оповіда
ючи про навернення поган, і чинйли всім
4 братам велйку радість.* Прибувши в Єру
салйм, вонй булй прййняті Церквою, апо
столами та старшйми і оповіли, ш;о Бог
зробйв чф ез них і як відчинйв поганам
двері віри.
5

6
7

8
9
10

Та деякі • з секти фарисйв, що булй
увірували, встали і каз^и, що треба їх
обрізати та наказати, щоб береглй закон
Мойсея.* От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу.* По довгій
суперечці встав Петро і промовив до них:
Мужі братй! Ви знаєте, що вже віддавна
Бог вйбрав був мене між вами, щоб пога
ни з уст моїх чули слово Євангелія і увірували.* І серцевідець Бог засвідчив їм,
даючй їм Святого Духа, як і нам,* і не
вчинйв ніякої різнйці між нами та між
нйми, очйстивши вірою їхні серця.* Чого
ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи
П’ятниця 5-го тижня після Пасхи: В тих днях деякі •
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накйнути учням на шйю ярмо, якого ні
11 батькй наші, ні ми не моглй нестй?* Та
ми віруємо, що спасемося благодаттю Г612 епода Ісуса, і так само вонй.* Затйхла вся
громада і стала слухати Варнаву та Пав
ла, як вонй розповідки про ті знакй та
чуда, що Бог учинйв був через них між
13 поганами.* А як вонй замовкли, озвався
Яків і мовив: Мужі братй, слухайте ме14 не!* Сймон розповів, як Бог спфпіу наві
дався до поган, щоб узяти з-поміж них на15 рбд для імени свого.* з тим згоджуються і
16 слова пророків, як напйсано:* Після цього
я вернуся і відбудую занепалий намет
Давйда; я його руїну відбудую і знов його
17 поставлю,* щоб решта людей шукала Го
спода і всі народи, на якйх прйзване ім’я
18 моє, каже Господь, що чйнить це,* йому
19 відоме споконвіку.* Тому я думаю, що не
треба турбувати тих із поган, що навер20 таються до Бога,* але їм написати, щоб
стрймувалися від нечистот ідольських,
від розпусти, від душенйни та від крови.*
21 Мойсей бо з давен-давна має по містах
своїх проповідників, що його читають у
22 синагогах щосуботи.* Тоді апостоли і
старші разом з усією Цфквою постановйли вйбрати кількох з-поміж себе і посла
ти в Антіохію з Павлом та Варнавою:
✓
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Юду, званого Варсавою, і Сйлу, мужівпроводирів між братами.* Вонй написали
й доручйли через них ось що: Апостоли і
старші братй ваші братам з поган в Антібхії, Сйрії та Кілікії — привіт.* Тому
що ми чули, як деякі з нас, вййшовши без
нашого доручення, занепокоїли вас словами та схвилювали ваші душі,* ми постановйли однодушно вйбрати мужів і їх
послати до вас разом з любим нам Варнавою та Павлом,* людьмй, що душі свої
віддалй за ім’я Господа нашого Ісуса Христа.* Ми, отже, послали вам Юду й Сйлу, і
вонй вам усно вйкладуть те саме.* Подо
балось бо Святому Духові й нам не накла
дати на вас ніякого тягару більше, крім
цих необхідних речеЙ!* стрймуватися від
ідоложертбвного м’яса, від крови, від душенйни та від розпусти. Ви добре зроби
те, колй будете берегтйся цього. Будьте
здорові.* Вонй ж, бувши посланими, прийшлй в Антіохію і, склйкавши громаду,
доручйли листа,* а ті, прочитавши його,
зраділи і втішилися.* Юда та Сйла, які й
самі булй пророки, втішали і скріпляли
братів довший час.* По деякім часі братй
відпустйли їх у мйрі до тих, що їх вйслали.* Сйла вйрішив зостатися там, Юда ж
повернувся в Єрусалйм.
Кінець п’ятниці.

63

64

Діяння святих Апостолів

35

36

37
38
39

40
41

Павло з Варнавою • лишйлися в Антібхії, де вонй з багатьма іншими навчми
та звіщали слово Господнє.* По кількох
днях сказав Павло до Варнави: Вернімось,
відвідаймо братів у кожному місті, де ми
булй звіщали слово Господнє, щоб довідатися, як проживають.* Варнава хотів узя
ти з собою й Івана, прозваного Марком.*
Та Павло вважав ліпше не брати з собою
того, що відлучйвся від них у Памфілії і
не пішов був з нйми до праці.* І вйникла
гостра суперечка, так що розстались. Вар
нава взяв зі собою Марка і відплйв до
Кіпру.* Павло, вйбравши Сйлу, рушив в
дорогу, переданий братами Господній
благодаті.* І проходив він через Сйрію та
Кілікію, зміцняючи Церквй.
Кінець суботі.

зач.
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ГЛАВА 16.

І він прибув у Д ф бу й Лістру. Був же
там одйн учень, Тимотей на ім'я, син ві2 руючої ЖІНКИ юдейки і батька грека.* Він
мав добру славу між братами Лістри й
3 Ікбнії.* Павло ХОТІВ узяти його з собою і,
взявши, обрізав, чф ез юдйв, що булй в
тих місцях; усі бо знали, що його батько
4 був грек.* Як вонй переходили через міста.
1

Субота 5-го тижня після Пасхи: В тих днях Павло й Варнава •
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15

передавали, щоб берегтй ті постанови, що
булй схвалйли апостоли і старші в Єрусалймі.* Отак Церквй утвфджувались у
вірі і рослй числом щоденно.* Вонй пройшлй через Фрйгію і Галатський край, та
^ух Святйй заборонйв їм звіщати слово в
Азії.* Дійшовши до Місії, вонй пробували
пройтй у Вітінію, та Дух Ісуса їм того не
дозволив,* і, пройшовши Місію, прибулй
до Троади.* Аж тут з'явйлось Павлові
вночі видіння: одйн македонець стоїть і,
благаючи його, каже: Перейдй в Македбнію, поможй нам.* Як тільки він побачив
видіння, ми зараз же старались вййти в
Македонію, зрозумівши, що Бог нас поклйкав звіщати їм Євангелію.* Відплйвши з Троади, ми подалйсь просто на Самотракію, другого дня — до Неаполю,* а
звідти — у Филйппи, місто першої частйни Македонії, (рймської) колонії. Булй ми
днів кілька у тім місті.* Суботнього ж дня
вййшли поза браму над річку, де звичай
но відбувшася молйтва, і, сівши, розмов
ляли з жінками, що там булй зійшлйся.*
Слухала нас одна жінка, на ім’я Лідія,
купчйха кармазйном з міста Тіятир, що
почитма Бога. Господь відкрйв їй серце,
так що вона вважала на слова Павла.*
Колй ж вона і її дім охристйлися, запросйла
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нас, кажучи: Як ви мене вважаєте вірною
Гбсподеві, ввійдіть і перебувайте у моїм
домі. І примусила нас.
16

І н ш и м р а з о м , я к м и й ш л и • н а МОЛЙТX

17

18

19

20

21

22

23
24

✓

✓

^

ву, зустріла нас одна служниця, що мала
духа віщуна, і віщуванням справляла
своїм панам велйкий заробіток.* Ідучй
слідом за Павлом, вона кричала: Ці люди
— слуги Всевйшнього Бога, які звіщають
вам путь спасіння!* Чимало днів вона та
ке робйла. Надокучило це Павлові, і,
обернувшися, він сказав до духа: Велю
тобі ім’ям Ісуса Христа: Вййди з неї! І в
ту ж мить він вййшов.* Гі панй, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала,
схопйли Павла й Сйлу і потяглй на майдан до влади.* Привівши ж їх до воєвод,
сказали: Ці люди колотять наше місто; це
юдеї.* Вонй навчають звйчаїв, якйх нам,
римлянам, не дозволено ні приймати, ні
виконувати.* І натовп накйнувся на них
разом, і воєводи, здфши з них одежу, веліли їх бйти різками.* Завдавши їм чим м о ран, кйнули їх у в’язнйцю, наказавши тюремникові пйльно стерегтй їх.* Той,
одержавши такйй наказ, вкйнув їх до са
мої середини у в’язнйцю і забйв їх ноги
Неділя 6-та, про сліпого: В тих днях, як апостоли йшли •
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у КОЛОДИ.* Павло та Сйла опівночі молйлися і співши Богу, і в’язні сл^али їх.*
Раптом зчинйвся велйкий землетрус, так
що підвалини в'язнйці затряслйся: зне
нацька відчинйлися всі двері, і кайдани
з них всіх спали.* Якже прокйнувся тю
ремник і побачив відчйнені темнйчні две
рі, вйтяг меч і хотів себе вбйти, гадаючи,
що в’язні повтікали.* Тут Павло скрйкнув
сйльним голосом, кажучи: Не завдавай
собі ніякого лйха, бо ми всі тут.* Попросйвши світла, тюремник ускочив до в’язнйці і, тремтячй, кйнувсь у ноги Павлові
та Сйлі, та,* вйвівши їх звідти, мовив:
Панове, що мені робйти, щоб спастйся?*
Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасепіся ти й дім твій.* І вонй звістйли сло
во Господнє йому і всім, що булй в його
домі.* Узявши їх тієї годйни вночі, він
обмйв їхні рани і охристйвся з усіма своїми.* Якже запровадив їх до себе в госпо
ду, накрйв стіл і веселйвся з усім домом,
якйй увірував у Бога.
Кінець неділі.

Як настав день, воєводи послали лікто36 рів, кажучи: Відпустй тих людей.* Тюрем
ник доніс ті слова Павлові: Прислми во
єводи, щоб вас відпустйти; виходьте, отже,
37 і йдіть у мйрі.* Але Павло промовив до
35
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них: Нас, римлян, прилюдно вйбивши,
без суду, і кйнувши в тюрму, тепер потай
виганяють? Ні бо! Нехай самі прййдуть, і
38 вйведуть нас!* Ліктори донеслй ці слова
воєводам. Ті, почувши, що вонй римляни,
39 злякались* і, прийшовши, лагідно блага
ли їх, і, вйвівши, просйли вййти з міста.*
40 Вонй, вййшовши з в'язнйці, зайшлй до
Лідії і, побачившись з братами та вті
шивши їх, вййшли.
ГЛАВА 17.

Перейшовши •через АмфІПОЛЬ та Аполлонію, прийшлй в Солунь, де була юдей2 ська синагога.* За своїм звйчаєм, Павло
ввійшов до них і змагався з нйми три су3 боти,* вияснюючи і доводячи з Писання,
що Христові треба було страждати і вос
креснути з мертвих та що цей є Христос,
4 той Ісус, якого я вам звіщаю.* І деякі з
них далй себе переконати, і пристали до
Павла та Сйли, і велйке число богобоязлйвих греків, і жінок знатних чимало.*
5 Але юдй, повні злоби, зібрали з майдану
якоїсь наволочі, збйли д о к ^ и натовп і
стали підб^ювати місто. Ставши пфед
ДОМІВКОЮ Ясона, шукали їх, щоб вйвести
1

Понеділок 6-го тижня після Пасхи:
В тих днях Павло й Сйла, перейшовши

Зач.

Глава 17

народу.* І не знайшовши їх, поволоклй
Ясбна й деяких братів до наставників
міста, гукаючи: Ось вонй — ті, ш;о підбурили ввесь світ і прийшлй сюдй.* Ясбн
прийняв їх до себе. Усі вонй повстають
проти наказів кесаря, говорячй, що є інший цар — Ісус.* Так вонй збунтували
народ та начальників, які це сл^^али.*
Взявши від Ясбна й інших заклад, вонй
їх відпустйли.* Братй негайно вйслали
вночі Павла та Сйлу у Вфію, і ці, прибувши тудй, пішлй в синагогу юдеїв.* Ці
булй шляхетніші від солунян: вонй прийнялй слово з повним запалом і щодня досліджували Писання, чи воно так.* Бага
то з них увірували, і поважних грецьких
жінок і чимало чоловіків.* Якже довіда
лись юдеї із Солуня, що Павло звіщає
слово Боже й у Верії, прийшлй й тудй
підбурювати та бунтувати народ.* Тоді
братй негайно відпустйли Павла, щоб
ішов до моря, Сйла ж і Тимотей зостмись
там.* Ті, що проводжали Павла, провелй
його аж до Атен і вернулись, одержавши
наказ для Сйли й Тимотея, щоб прийтй
до нього чимскорше.

6 ДО

7

8
9
10

11

12

13

14

15

Кінець понеділкові.
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16

Колй Павло чекав їх в Атенах, •дивлячйсь на місто повне ідолів, дух його кипів
17 у ньому.* Він, отже, розмовляв з юдеями
й побожними у синагозі та кожного дня
18 на рйнку з ким довелося.* Дехто і з філо
софів епікурейців та стоїків з ним зма
гався. А деякі казми: Що він, той торох
тій, хоче сказати? Інші ж: Та щось так
виглядає, немов би він був проповідни
ком чужйх богів. Це тому, що проповіду
вав Ісуса й воскресіння.

зач.

Взялй В О Н Й його з собою і •• повелй в
Ареопаг, кажучи: Чи можемо знати, що
20 то за нова наука, якої ти навчаєш?* Бо
дйвні речі ти нам оповідаєш. Тому хбче21 мо знати, що б воно могло бути.* Всі бо
атеняни й захожі чужйнці, що жилй між
нйми, не мали часу ні на що інше, як
тільки, щоб говорйти або слухати чого но22 вбго.* Тоді Павло підвівся серед Ареопагу
і промовив: Мужі-атеняни, зо всього бачу,
23 що ви вельми побожні.* Проходячи через
ваше місто і приглядаючись до ваших
святйх зображень, я знайшов жертовник,
на якому напйсано: Невідомому богові.

Зач.

19

Святому Діонисієві Ареопагітові:
В тих днях, колй Павло чекав на Сйлу й Тимотея в Атенах,
Вівторок 6-го тижня після Пасхи:
В тих днях атеняни, взявши Павла, ••

Глава 17

Те, отже, чому ВИ, не відаючи його, по24 клоняєтеся, ТЄ Я вам звіщаю.* Бог, що сотворйв світ і все, що в ньому, бувши владйкою неба і землі, не живе у рукотвор25 них храмах* і не приймає служби з рз^
людських, немов би він чого потребував,
бо то він дає усім життя, дйхання і все.*
26 Він сотворйв з одного ввесь рід людський,
щоб жив по всьому лиці землі, призна
чивши встановлені часй і гранйці їхнього
27 оселення,* щоб вонй шукали Бога, чи, бува, немов напотемки, не знайдуть його, хоч
28 він від кожного З нас недалеко.* У ньому
бо живемо, рухаємося й існуємо.
Кінець вівтіркові.

29

30

31

32
33

Як деякі З ваших поетів сказми: Бо й
ми з його роду.* Бувши, отже, з Божого
роду, ми не повйнні думати, що божество
подібне до золота чи срібла, чи каміння,
твору мистецтва і людської вйгадки.* Та,
не вважаючи на ті часй незнання. Бог те
пер усюди звіщає людям, щоб усі каялися,* бо він настановйв день, колй буде судйти світ по справедлйвості, призначив
ши чоловіка, щоб був суддею. І він дав
усім запоруку, воскресйвши його з мертвих.* Почувши про воскресіння мертвих,
деякі стали сміятися, а деякі казали: Про
це послухаємо тебе іншим разом.* І Павло
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34 вййшов З-посеред Н И Х.* Та деякі мужі при
стали ДО НЬОГО і увірували, серед якйх і
Діонйсій Ареопагіт та одна жінка на
ім'я Дамаріса, та інші з нйми.
Кінець святому.
ГЛАВА 18.

1
2

3

4
5

6

7

8

Після ЦЬОГО Павло вййшов • з Атен і
прибув до Корінту.* Тут він знайшов од
ного юдея, на ім’я Акйла, родом з Пбнту,
що прибув недавно з Італії, і Прискйллу,
його жінку, бо Клавдій був велів усім юдеям вййти з Рйму; і він пристав до них.* А
ш;о він був того самого ремесла, перебував
у них і працював, бо їхнє ремесло було виробляти намети.* Щосуботи вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків.* Якже
прибулй з Македонії Сйла та Тимотей,
Павло пйльно віддався слову, свідчачи
юдеям, що Ісус — Христос.* А що вонй протйвилися і хулйли, він обтрусйв на собі
одежу і до них мовив: Кров ваша хай упаде
вам на голову! Я чйстий; віднйні піду між
поган.* І, вййшовши звідтіль, пішов у дім
до одного на ім’я Тит Юст, якйй був богобоязлйвий; його дім був побіч синагоги.*
Крисп, голова синагоги, увірував у Господа
На заснування і оновлення міста:
В тих днях Павло вййшов •

Зач.
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З усім СВОЇМ ДОМОМ, І багато корінтян, чу9 ючи слово, увірували і охристйлись.* Уночі
Господь сказав до Павла у видінні: Не
10 бійся, говорй лиш, не мовчй,* бо я з тобою,
і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати
лйха, бо я маю багато людей у цьому місті.*
11 І він перебув рік і шість місяців, навча
ючи їх слова Божого.
Кінець заснуванню і оновленню міста.
12

13
14

15

16

17
18

19

Колй Галлібн був проконсулом Ахаї,
юдеї однодушно піднялйсь проти Павла і
привелй його на суд,* кажучи: Цей намов
ляє людей шанувати Бога, незгідно з закбном.* І як Павло хотів відкрйти уста, Гал
лібн сказав до юдеїв: Якбй йшлося про яку
крйвду або якйй злочин, я б вас, юдеї, вйслухав, як воно й сл ^ н о.* Колй ж ве
дуться суперечки про слова й імена та
про ваш закон — самі глядіть. Я не хочу
бути суддею в цих справах.* І прогнав їх
із суду.* Тоді всі схопйли Состена, голову
синагоги, і стали його бйти перед судом.
Галлібнові це було цілком байдуже.* Пав
ло ж, перебувши там ще чимало днів, по
прощався з братами і відплйв у Сйрію, і
з ним Прискйлла й Акйла. Він острйг собі
голову в Кенхреях, бо обрікся був обітом.*
Прибулй вонй в Ефес, і він зоставив їх
там, а сам, увійшовши в синагогу, змагався
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20 З юдеями.* І КОЛЙ ЦІ просйли його зостатись
21 у них довше, він не згодйвся,* але попро
щався з нйми, кажучи: Я знову до вас вер
нуся, як така воля Божа. І відплйв з Ефесу;
Акйла ж і Прискйлла зост^ися в Ефесі.
22
Зійшовши • в КесарІЮ, він пішов при23 вітати Церкву і пішов у Антіохію.* Пере
бувши там деякий час, він р ^ и в далі і
пройшов за порядком Галатський край та
24 Фрйгію, утверджуючи всіх учнів.* Одйн
юдей, на ім’я Аполлос, олександрієць ро
дом, людйна красномовна й сйльна в Пи25 санні, прибув до Ефесу.* Він був настав
лений на шлях Господній і, палаючи ду
хом, говорйв і навчав точно про Ісуса,
дарма що знав тільки хрищення Івана.*
26 І він сміло став говорйти в синагозі. При
скйлла й Акйла, почувши його, взялй йо
го до себе і точніше викладали йому путь
27 Господню.* Колй ж він хотів пітй в Ахаю,
братй заохотйли його до того і написали
учням, щоб його прийнялй. І він, прибув
ши, багато допомагав тим, що увірували,
28 завдякй ласці;* бо він сйльно поборював
юдеїв, прилюдно доводячи з Письма, що
Ісус є Христбс.
Кінець середі.
Середа 6-го тижня після Пасхи: В тих днях, колй зійшов Павло

Зач.
41
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ГЛАВА 19.
(

1

2
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5
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Як Аполлбс • був у Корінті, Павло,
пройшовши через горішні околиці, прибув
у Ефес і, знайшовши там деяких учнів,*
спитав їх: Чи отрймали ви Святого Духа,
колй увірували? Ті йому відповіли: Ми й
не чули, що є Дух Святйй.* І він спитав:
Якйм хрищенням ви охристйлися? Ті відповіли: Хрищенням Івана.* Тоді Павло
промовив: Іван христйв хрищенням по
каяння, кажучи людям, щоб вірували в
того, що по ньому прййде, тобто в Ісуса.*
Почувши це, вонй христйлись в ім’я Г6епода Ісуса.* Як Павло поклав на них ру
ки, Дух Святйй зійшов на них, і вонй почалй говорйти мовами і пророкувати.*
Було ж їх усього якйх дванадцять чоловіК ІВ .* Увійшовши у синагогу, три МІСЯЦІ
там відважно промовляв, змагаючися й
переконуючи про Царство Ббже.^______
Кінець п’ятниці і Предтечі.

9

10

Якже деякі запекло не хотіли вірувати
і злословили перед народом путь Господ
ню, він їх покйнув і, відокремивши уч
нів, щодня вів з нйми бесіди в школі Тирана.* І так воно тяглбсь два роки, так що
П’ятниця 6-го тижня після Пасхи: В тих днях, як Аполлбс'
Це й 8-го січня, Христителеві.

зач.
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всі ТІ, ЩО жилй В Азії, юдеї І погани, чули
СЛОВО Господнє.* Та й чуда неабйякі творйв Бог руками Павла:* досйть було при
класти до недужих хустйнку чи хварт^,
які булй доторкнулись до його тіла, і не
дуги їх покидали, і виходили злі духи.*
Деякі з юдейських мандрівних заклина
чів пробували й собі призивати ім’я Го
спода Ісуса на тих, що мали злих духів,
кажучи: Заклинаю вас Ісусом, якого проповідує Павло.* То булй сім синів якогось
Скеви, юдейського первосвященика, що
так робйли.* Злий дух озвався до них, ка
жучи: Ісуса я знаю і Павла знаю; ви ж
хто такі?* І наскочив на них той чоловік,
у якому був злий дух, і, перемігши їх
усіх, подужав їх, так що вонй голі і в ранах втеклй з того дому.* Довідались про
це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефе
сі, і страх напав на них усіх, і славилося
ім’я Господа Ісуса.* Багато з тих, що уві
рували, приходили і визнавши та виявляли свої вчйнки.* Чимало з тих, що чар ув^ и , знісши докупи кнйги, палйли їх
перед усіма. І злічено ціну їх якйх п’ятдесят тйсяч срібняків.* Отак завдякй сйлі
Господній слово росло й укріплялось.* Колй
це сповнилось, Павло постановйв у своїм
дусі перейтй через Македонію й Ахаю

Глава 19
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І вйрушити до Єрусалйму, кажучи: По
бувавши там, треба мені й Рим побачити.* І він послав у Македонію двох зі сво
їх ПОМІЧНИКІВ, Тимотея й Ераста, а сам
затрймався деякий час в Азії.* Під ту
пору зчинйвся чималйй розрух з прйводу
путі Господньої.* Бо одйн золотар, на ім’я
Димйтрій, робйв срібні храмики Артеміди і тим давав ремісникам чималйй
заробіток.* Зібрав він їх та інших робіт
ників того ремесла і до них помовив: Му
жі, ви знаєте, що від цієї праці залежить
наш добробут,* і бачите та чуєте, ш;о не
тільки в Ефесі, але сливе в усій Азії оцей
Павло переконав і звів багато люду, ка
жучи, іцо то не богй, як їх роблять руками.* І це загрожує не лише привестй
наше ремесло до занепаду, але й довестй
до того, що храм велйкої богйні Артеміди
вважатимуть ні за що; та й станеться
так, що та, яку вся Азія і ввесь світ шанує, буде позбавлена своєї величі.* По
чувши це, вонй сповнились гнівом і закричали: Велйка ефеська Артеміда!* І
все місто було повне заколоту, і вонй кйнулися, як одйн, до театру, схопйвши Ґая
та Аристарха, македонян, що булй з Павлом.* Колй Павло хотів продертися в натовп, учні не пустйли його.* Ба й дехто
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з азійських начальників, що булй його
прйятелями, послали до нього і просйли,
32 щоб не йшов до театру.* Тож одні одне
кричми, ІНШІ інше. Збори булй бурхлйві,
але більшість не зн ^ а , чого зібралася.*
33 Деякі з юрбй намовили Олександра, яко
го юдеї наперед висув^и, і Олександер
дав знак рукою, що хотів вйправдатись
34 перед народом.* Та колй довідалися, що
він юдей, всі в одйн голос гукали якйх дві
35 годйни: Велйка ефеська Артеміда!* На
решті міськйй пйсар втихомйрив натовп
і промовив: Мужі ефеські! Чи є на світі
чоловік, якйй не знав би, що місто Ефес
— шанувальник велйкої Артеміди та її
36 подоби, що в п ^ а з неба?* Отже, тому що
того не можна заперечити, вам треба вга
муватись і нічого необачного не чинйти.*
37 Ви бо привелй цих людей, які ні свято
татці, ні хулйтелі супроти нашої богйні.*
38 Колй ж Димйтрій та ремісникй, що з
ним, мають на кого скаргу, на те є судй,
є проконсули; хай позивають одні одних.*
39 А як ви домагаєтесь чогось більше, то те
40 вйрішиться на законних зборах.* Інакше
бо грозить нам небезпека, що нас обвину
ватять у бунті за те, що сталось сьогодні,
бо нема ніякої причйни, якою можна було
б вйправдати оце збіговисько. Сказавши
це, він розпустйв громаду.
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ГЛАВА 20.
1

2

3

4
5
6

7

8
9

10

Як утихомйрився заколот, Павло склйкав до себе учнів, утішив їх і, попрощавшися з нйми, вйбрався в дорогу до Македонії.* Пройшовши через ті країни і під
бадьоривши там вірних багатьма слова
ми, він прибув у Грецію, де перебув три
МІСЯЦІ.* Юдеї вчинйли проти нього змову,
саме як він збирався відплистй в Сйрію, і
він задумав вернутись через Македонію.*
Разом з ним пішов Сопатр, син Пірра,
Аристарх та Секунд зі Солуня, Ґай з Дерби і азійці Тихйк та Трофйм.* Ці вйрушили перед нйми і чекали в Троаді;* ми
ж відплилй від Филйппів після Опрісно
ків і за п’ять день прибулй до них у Троаду, де ми перебулй сім день.
Однієї суботи, • як ми зібралися хліб
ламати, Павло, що мав на другий день
вйбратися в дорогу, розмовляв з нйми і
затягнув бесіду до півночі.* Було ж у
світлйці, де ми зібралися, багато світичів.* Одйн юнак, на ім’я Євтйх, сів на
вікні, і колй Павло довго говорйв, на ньо
го напав глибокий сон, і він, отяжілий
сном, упав додолу з третього поверху,
і його піднялй мертвим.* Павло зійшов
Субота 6-та після Пасхи: В тих днях, однієї суботи,
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додолу, припав до нього, обняв його і мо
вив: Не тривожтесь, його душа в ньому.*
Потім зійшов нагору, ламав хліб і їв.
Довго вів він бесіду, аж до світанку, і тоді
пустйвся в дорогу.* Хлопця ж привелй
живого і втішалися вельми.
Кінець суботі.

13

Ми пішлй наперед до корабля і попливлй в Ассос, ЗВІДКИ ми м м и взяти Павла;
бо так він був розпорядйвся, бажаючи сам
14 ітй суходолом.* Колй ж він зійшовся з на
ми в Ассосі, ми взялй його і прибулй в
15 Мітилену.* На другий день ми відплилй
ЗВІДТИ і, поплйвши проти Хібсу, прича
лили до Самосу, а далі, на другий день
прибулй в Мілет.
16
Бо Павло вйрішив • плистй попри
Ефес, щоб не барйтися в Азії; поспішав
бо, щоб, по змозі, на день П’ятдесятниці
17 бути в Єрусалймі.* З Мілету він послав
у Ефес і приклйкав пресвітерів Церкви.*
18 Колй вонй прийшлй до нього, він до них
промовив:
Переступи неділі.

Ви знаєте, ЯК з першого дня, колй я
вступйв у Азію, увесь я поводився з ва19 ми,* служйвши Гбсподеві в повній покорі.
Неділя 7-ма, святих отців: В тих днях Павло вйрішив
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У сльозах та у спокусах, що я зазнав, від
20 підступів юдейських;* як я не ухилявся ні
від чого, що могло бути вам корйсним,
щоб вам звіщати та навчати прилюдно і
21 по домах,* свідчачи юдеям та грекам по
каяння перед Богом і віру в Господа на22 піого Ісуса.* І ось тепер, зв’язаний Духом,
я йду в Єрусалйм, не відаючи, що мене
23 там спіткає,* хіба лиш те, що Дух Святйй
мені свідчить у кожнім місці, кажучи, що
24 мене чекають кайдани й муки.* Та я
життя моє ні за що вважаю, абй лише завершйти мій шлях і службу, що я при
йняв від Господа Ісуса: звіщати Єванге25 ліє Божої благодаті.* І ось тепер я знаю, що
ви не побачите вже більше мого лиця, всі
ви, між якйми я пройшов, проповідуючи
26 Царство Боже.* Тому й свідкую перед ва
ми нйні, що я чйстий від крови всіх.*
27 я бо не ухилявся об’явйти вам всю волю
' Божу.
Читай неділі:

Вважайте на самйх себе і на все стадо,
над якйм Дух Святйй поставив вас єпйскопами, щоб пасти Церкву Господа Б629 га, яку він придбав своєю кров’ю.* Я знаю,
що по моїм відході ввійдуть між вас вов30 кй хйжі, які не щадйтимуть стада.* Та й
з-між вас самйх повстануть люди, що
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говорйтимуть погубні речі, щоб потягнуТИ за собою учнів.* Тому чувайте, пам’я
тайте, що я три роки, ніч і день, не пере
ставав кожного з вас зі сльозами наводити на розум.* А тепер передаю вас Богові
і слову його благодаті, що може збудува
ти і дати вам спадкоємство між усіма
освяченими.* Ні срібла, ні золота, ні одежі я не вимагав ні від кого.* Ви самі зна
єте, що моїм потребам і тих, які зі мною,
служйли оці руки.* у всьому я показав
вам, що, так працюючи, треба помагати
слабосйльним і пам’ятати слова Господа
Ісуса, що сам сказав: Більше щастя давати, ніж брати.* Промовивши це, він упав
на коліна і з усіма нйми помолйвся.
Кінець неділі.

Тоді ВСІ ревно зарид^и і, впавши Пав38 лові на шйю, цілували його,* уболіваючи
найбільше над словами, які він сказав,
що вже більше їм не бачити його лиця.
І вонй провелй його до корабля.
37

ГЛАВА 21.

І, розлучйвшися з нйми, ми попливлй
навпростець і прибулй на Кос, а другого
2 дня — на Родос, звідси ж у Патару.* Най
нявши корабель, що плив у Фінікію, ми
3 сіли і попливлй.* Колй вйринув перед
1
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І

нами Кіпр, ми лишйли його ліворуч і
попливлй в Сйрію до Тйру, бо там мав
4 корабель скйнути ва н т^ .* Знайшовши
учнів, ми перебулй там сім днів. Вонй
під вплйвом Духа говорйли Павлові не
5 йти в Єрусалйм.* Колй кінчйлися дні на
шого побуту, ми вйрзшіили, і як ми йшли,
нас проводжай всі з жінками й дітьмй
аж за місто. На березі ми стали на коліна
6 і помолйлись.* Потім ми поцілували одні
одних на прощання і сіли на корабель;
7 вонй ж вернулися додому.* А ми, скінчйвши плавбу, прибулй з Тйру у Птолемащу
і, привітавши братів, зостались у них
рдйн день.
8
На другий день Павло й ті, • що з ним,
вйбралися в дорогу і, прибувши у Кесарію, увійшлй в дім Филйпа євангелйста,
9 одного з сімох, і зосталися в нього.* Було
ж у нього четверо дочок-дівчат, які про10 рокувми.* І колй ми перебулй ч и м ^ о
днів, якййсь пророк. Агав на ім’я, прибув
11 з Юдй.* Він прийшов до нас і, взявши
пояс Павла, зв’язав собі руки й ноги і мо
вив: Святйй Дух каже: Так юдеї зв’яжуть
у Єрусалймі чоловіка, якому належить
12 цей пояс, і вйдадуть у руки поган.* Колй
Понеділок 7-го тижня після Пасхи: В тих днях Павло й ті,
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ми це почули, стали просити, ми и та
мошні, щоб ВІН не йшов до Єрусалйму.*
13 Тоді Павло озвався: Що робите, чому
плачете і надриваєте моє серце? Таж я
готовий не тільки бути зв’язаний, але й
життя своє покласти в Єрусалймі за ім’я
14 Господа Ісуса.* Колй ми не моглй його пе
реконати, ми погодйлися, кажучи: Нехай
буде воля Господня.
Кінець понеділкові.

А по ЦИХ ДНЯХ, приготувавшись, ми пу16 стйлися в Єрусалйм.* Учні з Кесарії теж
пішлй з нами і привелй нас до якогось
Мнасона з Кіпру, старого учня, в якого
17 ми мали замешкати.* Колй ми прибулй в
18 Єрусалйм, братй радо нас прийнялй.* На
другий день Павло пішов з нами до Яко19 ва, де всі старші зібрались.* І привітав
ши їх, він розповів їм докладно те, ш;о
Бог учинйв між поганами завдякй його
20 службі.* Вонй ж, чуючи це, прославляли
Бога і сказали йому: Бачиш, брате, скіль
ки тйсяч є між юдеями, що увірували,
21 і всі вонй ревнйтелі закону.* Але вонй
про те чули, що ти всіх юдшв між погана
ми навчаєш відступати від Мойсея, ка
жучи, щоб не обрізували дітей і не дотрй22 мувались звйчаїв.* Що ж, отже, чинйти?
Люди, певно, збіжаться, бо почують що
15

Глава 21

85

прибув.* Зробй, отже, що ми тобі ради
мо. є тут у нас чотйри чоловіки, що
24 обреклйся обітом.* Візьмй їх, очйсться з
нйми і заплатй за них, щоб вонй обстрйгли собі голови, і всі взнають, що то не
правда, що вонй про тебе чули, але що ти
25 також тримаєшся закону.* Що ж до поган,
які увірували, ми послали те, що ухвалйли: берегтйсь ідоложертовного м’яса, крбви, душенйни та розпусти.
23 ТИ

Тоді Павло, взявши тих •чоловіків, на
другий день очйстився з нйми, ввійшов
у храм і об’явйв сповнення днів очйщення, колй за кожного з них мала бути при27 несена жфтва.* Як тих сім день мали
кінчйтись, юдеї з Азії, побачивши Павла
у храмі, збунтували ввесь натовп і на28 клали на нього руки,* гукаючи: Мужі із
раїльські, на поміч! Ось той, що всіх на
вчає всюди проти нашого народу, проти
закону й проти цього місця! Та мало того:
він увів у храм греків і опоганйв це свя29 те місце!* Бо бачили перед тим у місті
разом з ним Трофйма, ефесянйна, і га
дали, що Павло його впровадив до хра30 му.* І заметушйлось усе місто, зчинйлося
збіговище народу, і, схопйвши Павла,
26

Вівторок 7-го тижня після Пасхи: В тих днях Павло взяв
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стали тягнути його з храму і негайно за31 чинйли двері.* А як вонй хотіли його
вбйти, дійшла вістка до тйсяцького чотй,
32 що ввесь Єрусалйм заметушйвся.* Він
зараз же з вояками та сотниками бігом
на них накйнувся; як ті побачили тйсяць
кого та вояків, перестали бйти Павла.
Кінець вівтіркові.

-------------

-----

Тоді тйсяцький, наблйзившись до нього,
схопйв його і велів зв'язати двома ланцю
гами. Потім спитав, хто він і що зробйв.*
34 А в натовпі одні кричали одне, а інші —
інше. Не мігши довідатися чогось певно
го чф ез метушню, він наказав відвестй
35 його у твердйню.* Колй Павло дійшов до
сходів, воякй му сіли його нестй із-за на36 товпу;* бо сйла народу йшла за ним і
37 кричала: Геть його!* І колй Павла вводи
ли в твердйню, сказав до тйсяцького: Чи
можна мені щось тобі сказати? Той озвав38 ся: Вмієш по-грецькому?* То ти не той
єгиптянин, що цйми днями збунтував і
вйвів у пустйню чотйри тйсячі розби39 шак?* Відповів Павло: Я юдей із Тарсу,
громадянйн міста, що не без слави у Кілікії. Дозволь мені, будь ласка, звернути40 ся до народу.* Колй той дозволив, Павло
став на сходах, дав знак рукою до народу
і, як настала велйка тйша, промовив до
них єврейською мовою, кажучи:
33
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Мужі братй й батькй! Сл^айте, отже,
2 моє оправдання перед вами.* Почувши,
що він до них говорйв єврейською мовою,
3 вонй ще більше притйхли.* А він промо
вив: Я — юдей, родом з Тарсу в Кілікії,
але вйхований у цім місті при ногах Гамалиїла, навчений докладно батьківсько
го закону та ревнйтель Бога, як і ви всі
4 сьогодні.* Я переслідував цю путь аж до
смерти, в’яжучи і кидаючи до тюрмй чо5 ловіків і жінок,* як первосвященик може
мені свідчити і вся старшйна; я брав і
листй від них до братів у Дамаску і йшов
тудй, щоб привестй й тих, які там булй,
зв'язаними в Єрусалйм, щоб їх покара6 ти.* І стмось, як я був у дорозі і набли
жався до Дамаску, десь опівдні, зненаць
ка велйке світло з неба засяяло навкругй
7 мене;* я впав на землю і почув голос, що
казав до мене: Савле, Савле! Чого ти ме8 не переслідуєш?* Я озвався: Хто ти. Го
споди? Він сказав до мене: Я Ісус Назаря9 нйн, якого ти переслідуєш.* Ті, що булй
зі мною, бачили світло, голосу ж того,
10 якйй говорйв до мене, не чули.* я спитав:
Господи, що мені чинйти? Господь сказав
до^’мене: Встань, ідй в Дамаск; там тобі
11 скажуть усе, що тобі слід робйти.* Колй
1
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ж Я через СЯЙВО ТОГО світла перестав ба
чити, ті, що булй зі мною, повелй мене за
руку, і я прибув у Дамаск.* А був там
якййсь Ананія, чоловік побожний за за
коном, доброї слави в усіх місцевих юдеїв.* Він прийшов до мене і, приступйвпіи
блйзько, сказав мені: Савле брате, прозрй!
І тієї ж хвйлі я прозрів і глянув на нього.* Він мовив: Бог батьків наших вйбрав
тебе наперед пізнати його волю, бачити
Праведника і чути голос з його уст,* бо
будеш перед усіма людьмй йому свідком
того, ш;о ти чув і бачив.* Чому ж іще
зволікаєш? Встань, охристйся та обмйй
твої гріхй, призвавши ім’я його (Господа
Ісуса).* І сталося, як я вернувсь у Єрусалйм і молйвся у храмі, я впав* і побачив
того, що до мене говорйв: Спішйсь, вййди
швйдко з Єрусалйму, бо вонй не прйймуть твого свідоцтва про мене.* І я ска
зав: Господи, та вонй добре знають, що я
до в’язнйць садовйв та бив по синагогах
тих, що вірують у тебе.* А колй лилась
кров Стефана, твого свідка, я стояв при
тому і схвалював тих, що його вбивали, і
стеріг їхню одежу.* Та він до мене мовив:
Ідй, бо я пошлю тебе до поган далеко.*
Слухали вонй його аж до цього слова і
тоді знялй голос, кричачй: Геть його зі
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23 світу! Йому не жйти!* А як вонй кричали
та одежу жбурляли і кйдали порох у по24 вітря,* тйсяцький ВЄЛІВ увестй його в
твердйню і наказав, бичуючи його, допйтуватись, щоб дізнатися, чого вонй на
25 нього так кричали.* Колй ж вонй його
простягнули під ременями, Павло сказав
до сотника, що стояв біля нього: Чи до
зволено бичувати рймського громадяни26 на, та ще й без суду?* Почувши це, сот
ник пішов до тйсяцького і сповістйв, ка
жучи: Глядй, що хочеш робйти, цей чоло27 вік — рймський громадянин.* Прийшов
ши до Павла, тйсяцький питає: Скажй
мені, чи ти рймлянин? Він сказав: Так.*
28 Тоді тйсяцький сказав: Я за велйкі гроші
здобув це громадянство. Павло мовив: А
29 я в ньому народйвся.* І зараз відступйли
від нього ті, що хотіли, бичуючи, робйти
над ним допит; та й тйсяцький злякався,
довідавшись, що то був рймський грома30 дянин і що він його зв'язав.* На другий
день, бажаючи довідатися певно, в чому
його юдеї винуватять, він зняв з нього
кайдани і велів зібратися первосвящени
кам та всьому синедріонові, і, привівши
Павла, поставив його перед нйми.
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ГЛАВА 23.

Рлжїувши на синедріон,
-Запч:г
47
• Мужі братй, я по цей день цілком за
доброю совістю поводився перед Богом.*
2 Аж тут первосвященик Ананія велів тим,
що стояли біля нього, бйти його по устах.*
3 Тоді Павло сказав до нього: Бог буде бйти
тебе, стіно побілена! Як? Ти сидйш, щоб
мене за законом судйти, і проти закону
4 велйш мене бйти?* Ті, що там стояли,
сказали: Ти зневажаєш Божого первосвя5 щеника!* Павло мовив: Не знав я, братй,
що то первосвященик; напйсано бо: Не
будеш говорйти зле проти начальника
6 твого народу.* Павло ж, знаючи, що одна
частйна складалася з садукеїв, а друга з
фарисеїв, клйкнув у синедріоні: Мужі
братй! Я фарисей, син фарисйв. За надію
7 у воскресіння мертвих мене судять!* Як
тільки він це сказав, вйникла незгода
між фарисеями та садукеями, і розділй8 лися збори;* бо садукеї кажуть, що нема
воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї
9 визнають одне і друге.* І зчинйвся велйкий галас. Деякі кнйжники з групи фари
сеїв, підвівшися, твердо заявйли: Ми не
знаходимо нічого злого в цьому чоловіці.
1

—

Середа 7-го тижня після Пасхи;
В тих днях Павло глянув на синедріон і мовив:

Глава 23

10

11

А ЩО, ЯК ДО НЬОГО говорйв дух або ангел,
не будемо протйвитися Богові.* Тому що
буча ставала дедалі більшою, тйсящ>кий,
боячйся, щоб вонй не роздерли Павла, ве
лів воякам зійтй, вйрвати його з-поміж
них і відвестй в твердйню.* Другої ночі
Господь став перед ним і мовив: Бадьорйся! Як ти свідчив про мене в Єрусалймі,
так свідчитимеш і в Рймі.
____—
Кінець середі.

12

13
14

15

16

17

18

Колй настав день, деякі з юдйв, склйкавши збори, урочйсто склали клятву, що
не будуть нічого ні їсти, ні пйти, поки не
вб’ють Павла.* Було ж їх більше сорока,
тих, що вчинйли таку змову.* Вонй прийшлй до первосвящеників та до старшйх і
казали: Ми поклялйсь клятвою нічого не
їсти, поки не вб’ємо Павла.* Ви ж тепф
разом з синедріоном переконайте тйсяцького, щоб він вйвів його до вас, ніби ви
хочете розвідатись докладніше про його
справу, а ми тоді, як він наблйзиться, готові його вбйти.* Та син сестрй Павлбвої,
довідавшись про засідку, пішов у твердйню, увійшов і повідомив Павла.* Поклйкавши одного з сотників, Павло сказав до
нього: Заведй цього хлопця до тйсяцького, він має йому щось сказати.* Той узяв
його, привів до тйсяцького і каже: В’язень
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Павло поклйкав мене і просйв відвестй
ЦЬОГО хлопця до тебе: він має щось тобі
сказати.* Взяв тйсяцький його за руку,
ВІДВІВ набік і почав питати: Що маєш меНІ звістйти? Той відповів:* Юдеї змовили
ся просйти тебе, щоб ти завтра привів
Павла у синедріон, наче щоб докладніше
розпитатися про нього.* Та ти не вір їм,
бо з них більше ніж сорок чоловіків на
нього засідають, поклявшися ні їсти, ні
пйти, поки його не вб’ють. І он тепер вонй
готові, чекають твоєї на це згоди.* Тй
сяцький, отже, відпустйв хлопця, нака
завши йому: Нікому не розповідай, що ти
мені це відкрйв.* І приклйкавши двох
сотників, він мовив: Тримайте з третьої
годйни вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотйнців, сімдесят комбнних та дві сотні легко озброєних.* Нехай
також будуть готові коні, щоб посадйти
на них Павла та привезтй живйм-здорбвим до правйтеля Фелікса.* І написав
листа такого змісту:* Клавдій Лісій вель
можному правйтелеві Феліксові — привіт!* Цього чоловіка, що юдеї булй схопйли і намірялися вбйти, я, прибувши із за
гоном, вйрвав, довідавшися, що він рймський громадянин.* Бажаючи дізнатися
про причйну, за що вонй його винуватили.

Глава 24

29 Я привів ЙОГО на ЇХНІЙ синедріон;* я зна
йшов, що його винуватять у суперечливих
питаннях їхнього закону і немає в нього
ніякої винй, що заслуговувала б на смерть
30 або кайдани.* Тому ж, що мені донесено
було про змову, що готувалася на цього
чоловіка, я його зараз послав до тебе, ве
лівши й обвинувачам оскаржити його пе31 ред тобою. Бувай здоров.* Воякй, отже, як
їм було наказано, взялй Павла і вночі по32 велй в Антипатрйду.* Другого дня, зоста
вивши комонних, щоб ішлй з ним д ^ і,
33 вернулися в твердйню.* Прибувши в Кесарію, вонй передалй правйтелеві листа
34 і поставили перед ним Павла.* Той, про
читавши, спитав його, з якої він країни;
35 і як дізнався, що з Кілікії, мовив:* Я тебе
вйслухаю, колй прййдуть і твої обвинува
чі. І велів стерегтй його в Преторії ірода.
ГЛАВА 24.

Через п'ять днів прибув первосвященик
Ананія з кількома старшйми та захйсником, якймсь Тертулом, і перед правйте2 лем обвинувачували Павла.* Колй його
поклйкали, Тертул почав його винувати
ти, кажучи: Велйкий мир, що ми завдякй
тобі зазнаємо, та всякі блага завдякй твоїй
3 передбачливості для цього народу,* ми їх
1
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завжди 1 скрізь приймаємо, вельможнии
Феліксе, З усякою ПОДЯКОЮ.* Та щоб тобі
довго не докучати, благаю тебе в тво'ій
ласкавості вйслухати нас коротко.* Ми
знайшлй, що цей чоловік — зараза, що
між усіма юдеями всього світу збиває ко
лотнечі і що він провіднйк секти назореїв.* Він пробував і храм опоганити, та ми
його схопйли і хотіли судйти за нашим
законом,* але тйсяцький Лісій надійшов
і вйрвав його силоміць з наших рук,* ве
лівши його обвинувачам з’явйтися у тебе.
Від нього можеш сам, як схочеш, дізна
тися про все, в чому ми його винуємо.*
Юдеї ж те ствердили, кажучи, що воно
справді так.* Як намісник дав знак Пав
лові говорйти, цей озвався: Знаю, що ти
багато літ суддя над цим народом, тому
й з довір’ям буду себе боронйти.* Можеш
розвідатися, що нема більше, ніж дванад
цять днів, як я прийшов у Єрусалйм на
прощу,* і що мене не знайдено ні в храмі,
ні в синагогах, ні в місті, щоб я з ким
сперечався чи робйв заколот у народі.*
Та й того, в чому мене вонй перед тобою
тепер винуватять, вонй не можуть доказати.* Однак я тобі признаюся в тому, що
я, згідно з путтю, яку вонй звуть сектою,
служу Богові наших батьків і вірую усьому.

Глава 24

15 ЩО написано в законі та в пророків,* ма
ючи на Бога надію, яку й вонй самі ма
ють, що буде воскресіння праведних і не16 праведних.* Тому і я сам стараюсь мати
чйсту совість перед Богом і перед людь17 мй.* Отож по багатьох роках прибув я,
щоб принестй мйлостиню моєму народові
18 і жфтви.* Тому вонй мене знайшлй очйщеним у храмі, без натовпу й без колот19 печі.* Деяким юдеям з Азії залежало б
стати перед тобою і обвинуватити мене,
20 колй що мають проти мене.* Або нехай ці
самі скажуть, якйй злочин вонй знайшлй
в мені, колй я стояв перед синедріоном,*
21 якщо не йдеться тут про те єдйне слово,
що я був ісрйкнув, стоячй між нйми: за
воскресіння мертвих стою на суді сьогодні
22 пфед вами!* Фелікс, дуже точно ознайо
млений з тим, що стосув^ося цієї путі,
відклав справу, кажучи: Як прййде тй23 сяцький Лісій, я розберу вашу справу.* І
велів сотникові стерегтй Павла, але дати
йому полегшу і не боронйти нікому з його
24 близькйх, щоб йому служйли.* Через кіль
ка днів прибув Фелікс із Друзіллою, сво
єю ЖІНКОЮ, що була юдейка, поклйкав
Павла і слухав його про віру в Христа
25 Ісуса.* Колй ж Павло почав говорйти про
справедлйвість, про здержливість та про
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майбутній суд, Фелікс, злякавшися, мо
вив: Тепер ідй собі. Як буду мати час, те26 бе поклйчу.* Він, зрештою, ще сподівав
ся, що від Павла дістане грошей, тому й
частенько клйкав його до себе і розмов27 ляв з ним.* А як скінчйлися два роки,
Фелікс одержав як наступника Поркія
Феста. Бажаючи ж юдеям догодйти, Фе
лікс лишйв Павла у в’язнйці.
ГЛАВА 25.

Прибувши, отже, в провінцію, Фест на
третій день пішов з Кесарії до Єрусалйму;* первосвященики та провідникй юдеїв
з’явйлися перед ним зі скаргою на Павла
і домагалися в нього,* благаючи, щоб він
ласкаво підтрймував їх проти нього, абй
він був перевезений у Єрусалйм, готу
ючи засідку, щоб по дорозі його вбйти.*
Та Фест ВІДПОВІВ, щоб Павла тримати
в Кесарії, бо й він сам мав вйрушити
тудй незабаром.* Нехай ті з вас, — мо
вив, — що здатні до того, йдуть зі мною,
і колй в цьому чоловГці є що гідне кари,
хай його винуватять.* Перебувши в них
не більше, як вісім або десять днів, він
прийшов у Кесарію і на другий день, сівши
на суді, велів привестй Павла.* Колй ж цей
прибув, юдеї, що прийшлй з Єрусалйму,

Глава 25
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обступйли ЙОГО І в и с у в м и проти НЬОГО
багато тяж кйх обви н увачен ь, якйх не

8 моглй довестй.* Павло боронйвся: Я ні
проти юдейського закону, ні проти храму,
ні проти кесаря нічйм не провинйвся.*
9 Та Фест, бажаючи юдеям догодйти, у від
повідь Павлові мовив: Хочеш ітй в Єрусалйм і там судйтися передо мною в цій
10 справі?* Павло відповів: Я стою перед су
дом кесаря: там мене слід судйти. Юдеїв
я нічйм не скрйвдив, як і сам ти добре
11 знаєш.* Колй ж я справді вйнний або зробйв що гідне смерти, я не відмовляюся
умерти. Якже нема нічого правдйвого в
тому, в чому ці мене винуватять, ніхто
не може мене їм вйдати. На кесаря я по12 кликаюся.* Тоді Фест, поговорйвши з ра
дою, відповів: Ти поклйкався на кесаря,
13 підеш до кесаря.* Минуло кілька днів, і
Цар Аґрйппа • з Вернікою прийшлй в
14 Кесарію вітати Феста.* А що вонй перебулй там чимало днів, Фест вйклав ца
реві справу Павла: Є тут, — сказав він,
— одйн ЧОЛОВІК, якого Фелікс лишйв
15 в’язнем.* На нього, як я був у Єрусалймі,
первосвященики і старші юдейські зробйли скаргу, домагаючись його засуду.*
Четвер 7-го тижня після Пасхи: В тих днях цар Аґрйппа

зач.
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римляни не мають звйчаю кого видавати, поки обвинувачений
не матиме обвинувачів перед собою і змоги
17 боронйтися від обвинувачення.* Отож, вонй прийшлй сюдй зі мною, і я без жодного
зволікання на другий день, сівши на суд
дівське сидіння, велів привестй того 4018 ловіка.* Обвинувачі, що вйступили проти
нього, нічйм не оскаржили його в тому,
19 в чому я підозрівав зло.* Вонй з ним мали
якісь суперечки про їхні забобони та про
якогось померлого Ісуса, а Павло казав,
що він живе.
16 я

ВІДПОВІВ ЇМ , ЩО

я,

Кінець четвергові.

безрадний ЩОДО їхньої суперечки,
спитав його, чи він не хоче йти в Єрусалйм
21 і там про це судйтися.* Колй ж Павло ви
магав, щоб його справу затрймано для
вйрішення Авґуста, я велів його тримати,
аж поки не відправлю його до кесаря.*
22 Аґрйппа ж сказав до Феста: Я теж хотів
би послухати того чоловіка. Той мовив:
23 Завтра послухаєш його.* Тож на другий
день Аґрйппа й Верніка прийшлй з велйкою пйхою і з тйсяцькими та знатнішими
мужами міста і ввійшлй в судову палату.
24 На знак Феста ввелй Павла.* Тоді Фест
сказав: Аґрйппо царю і всі присутні з на
ми мужі! Бачите цього, якого ввесь народ
20

Глава 26
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юдейський у мене домагався в Єрусалймі
й тут, гукаючи, що йому не слід більше
25 жйти.* я ж переконався, що він не зробйв
нічого ГІДНОГО смерти; але, тому що він
сам поклйкався на Авґуста, я рішйв його
26 тудй послати.* Не маю я нічого певного
проти нього написати його велйчності,
тому й привів його перед вас, і особлйво
пфед тебе, царю Аґрйппо, щоб після роз27 сліду мав що писати;* бо мені здається
недоречним висилати в’язня і не вйзначити винй на нього.
ГЛАВА 26.

Аґрйппа ж сказав до Павла: •Дозволяється тобі про себе говорйти. Тоді Павло,
простягнувши руку, почав свою оборону:*
2 Царю Аґрйппо! Вважаю себе щаслйвим,
що сьогодні маю вйправдатися перед то
бою від усього того, в чому юдеї мене ви3 нуватять,* особлйво ж тому, що знаєш усі
звйчаї юдейські та їхні суперечливі пи
тання. Тому я прошу вйслухати мене
4 терпелйво.* Яке моє життя було зм ^ку,
як воно пройшло між моїм народом і в
5 Єрусалймі, знають усі юдеї.* Вонй здавна
мене знають, колй б хотіли свідчити.
1

21-го травня, цареві Константинові:
В тих днях Аґрйппа сказав Павлові:

зач.
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ЩО Я жив за найстрогішою сектою нашої
віри — фарисеєм.
Переступи святому.

6

Та й нйні мене судять за надію на обіт
ницю, що була дана Богом нашим бать7 кам,* якої надіються осягнути дванадцять
наших поколінь, уночі і вдень з витрива
лістю служачи Богові. За цю надію, царю,
8 мене юдеї винуватять.* Чому у вас за
неймовірне вважається, що Бог воскрешає
9 мфтвих?* Справді, і я гадав, що мені
треба було чинйти багато ворожого проти
10 імени Ісуса Назарянйна,* що я і робйв у
Єрусалймі. Багато святйх я замикав у
в’язнйцях, одержавши на те владу від
первосвящеників; а колй їх убивали, я
11 давав проти них свій голос.* І часто, по
всіх синагогах караючи їх, я примушу
вав їх хулйти і у несамовйтій люті пере
слідував їх ген по далеких містах.
Читай святому:

З такйм наміром, ідучй в Дамаск з
уповноваженням та дорученням первосвя13 щеників,* у дорозі опівдні, царю, я поба
чив з неба світло понад сяйво сонця, що ося
яло навкругй мене й тих, що йшли зі мною.*
14 Усі ми попадали на землю і я почув го
лос, що говорйв до мене єврейською мовою:
12
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Савле, Савле! Чого мене переслідуєш?
15 Трудно тобі проти вістря бйти ногою.* Я
ж озвався: Хто ти? Господь сказав: Я Ісус,
16 якого ти переслідуєш.* Встань, отже, підведйсь на ноги! На те бо я тобі явйвся,
щоб вйбрати тебе слугою і свідком видін
ня, в якому ти мене бачив, і тих, в якйх
17 тобі явлюся.* я вйзволю тебе від народу та
18 від поган, до якйх я тебе посилаю,* щоб їм
відкрйти очі, щоб вонй відвернулися від
темряви до світла і від влади сатанй до
Бога та щоб вірою в мене одержали від
пущення гріхів і спадкоємство між освя19 ченими.* Тому, царю Аґрйппо, я не спро20 тивлявся небесному видінню,* а, навпакй,
я почав проповідувати спочатку тим, що
в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалймі
і по всім краю Юдейськім, і також пога
нам, щоб покаялись і навернулися до Бо
га і доказали вчйнками своє покаяння.
Кінець святому.

За це юдеї схопйли мене в храмі і хо22 тіли роздерти.* Але, одержавши поміч від
Бога, я по цей день стою і свідчу малйм і
велйким, нічого не кажучи, крім того, що
Мойсей і пророки говорйли, що мало на23 ступйти:* що Христос мав страждати і що
він, перший воскресши з мертвих, мав
проповідувати, що світло вже світить
21
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24 народові І поганам.* Колй ж він так боронйвся, Фест промовив сйльним голо
сом: То ти несамовйтий, Павле! Велйка
25 наука веде тебе до божевілля.* Павло
озвався: Я не божевільний, превелебний
Фесте, але слова правди й розуму говорю.*
26 Знає бо про те цар, до якого я з відвагою
говорю, певний, що нічого з цього від
нього не втаїлося, бо не в закутку діялося.*
27 Чи віруєш, царю Аґрйппо, у пророків?
28 Знаю, що віруєш.* Аґрйппа ж до Павла:
Ще трохи, і ти мене переконаєш стати
29 християнйном!* Тоді Павло: Чи трохи, чи
багато, я молю Бога, щоб не лише ти, але
всі, що нйні це чують, стали такйми, як
30 я, без цих кайданів.* Встав цар і правй31 тель, Верніка й ті, що сиділи з нйми,* і
відійшлй набік та розмовляли між собою:
Цей чоловік, — казали, — не зробйв нічб32 го, гідного смерти чи кайданів.* Аґрйппа
ж сказав до Феста: Цього чоловіка можна
було б відпустйти, якбй він не був поклйкався на кесаря.
ГЛАВА 27.
1

Колй було вйрішено, • що маємо ВІДПЛИстй в Італію, Павла і деяких інших в’язнів
П’ятниця 7-го тижня після Пасхи:
В тих днях, колй було вйрішено, •

Зач.
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2

3

4
5
6

7

8

9
10

11

12

передалй СОТНИКОВІ Авґустової когорти,
якйй звався Юлій.* Сівши на адрамітський корабель, якйй мав плистй біля
азійських місць, ми вйрушили. З нами
був Аристарх, македонець із Солуня.* На
другий день ми пристали до Сидону. Юлій
обходився з Павлом по-людяному і до
зволив йому навідатися до друзів і корйстуватися їхньою допомогою.* Відча
ливши ЗВІДТИ, ми пливлй біля Кіпру, бо
вітрй булй супротйвні,* і, переплйвши мо
ре, що омиває Кілікію та Памфілію, причмили в Мйрах Лікійських.* Там же сот
ник знайшов олександрійський корабель,
ш;о плив в Італію, і посадйв нас на нього.*
Багато днів пливлй ми поволі і насйлу
прибулй до Кніду; колй ж вітер не дав
нам причалити, ми попливлй попри Кріт
коло Салмбни.* І пливучй з трудом попри
неї, прибулй до одного МІСЦЯ, що зветься
Гарна Прйстань, біля якої було місто Лясея.* Як проминуло досить часу і плавба
вже с т ^ а небезпечною, бо й піст уже ми
нув, Павло попереджав,* кажучи їм: Я
бачу, мужі, що плавба не обійдеться без
шкоди й велйкої втрати не лише для на
шого життя.* Та сотник більше довіряв
керманичеві й власникові судна, ніж словам Павла.* Чфез те ж, що прйстань не
була вигідна на зимівлю, більшість була
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т іє ї д у м к и , щ о б ВЙруШИТИ ЗВІДТИ І, ЯКЩО

13

14
15
16

17

18

—
19
20

21

22

можна, дістатися до Фініки, крітської
прйстані, що звернена до південно-захід
ного і до північно-західного вітру, і перезимувати.* Колй подув легкий вітрець
із полудня, вонй, гадаючи, що здійснять
свою думку, піднялй якір і попливлй
блйзько попри Кріт.* Та незабаром зір
вався буревій, що зветься Евраклібн.*
Ухопйло корабель, так що він не міг ітй
проти вітру; ми піддалйсь йому і неслйся
навмання.* Підплйвши під якййсь малень
кий острів, що звався Кавда, нам ледве
вдалося опанувати човен;* ми вйтягли
його і вжилй допоміжних заходів, обв’я
зуючи корабель. І, боячйся, щоб не попа
сти на Сйрту, спустйли вітрйло, і так нас
неслб.^На другий день, тому що буря
сильно нами кидала, ми почали викидати
вантаж,* а на третій морякй власними
руками вйкинули корабельне знадіб’я в
море.* А що вже кілька днів ні сонця, ні зір
не було вйдно і буря люто налягала, ми
втратили вже всяку надію на рятунок.*
Колй люди довго не іли, Павло встав се
ред них і мовив: Треба було, мужі, слуха
ти мене і не кйдати Кріту, так можна бу
ло б унйкнути цієї небезпеки й шкоди.*
І тепер раджу вам: бадьбртеся, ніхто бо
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23
24

25
26

27

28

29

30

ЗІ

32
33

34

З вас життя не втратить, лише корабель
пропаде.* Цієї бо ночі з’явйвся мені ангел
Бога, якому я належу і якому служу,* і
сказав: Не бійся, Павле! Ти маєш перед
кесарем стати, і Бог дарував тобі всіх
тих, що пливуть З тоббю.* Тому бадьбртеся, люди, бо я вірую Богові, ш;о воно так
буде, як було мені сказано.* Ми мусимо
натрапити на якййсь острів.* Чотирнад
цята ніч п аства, як нас кйдало по Адрії;
та коло півночі морякй здогадувалися,
ш;о якась земля наближається до них,*
і кйнули лот, і було ДВАДЦЯТЬ сажнів глибинй. Відплйвши трохи, знов кйнули лот
у море, і було п’ятнадцять сажнів.* Тоді,
поббючися, щоб не наскочити на скеля
сті місця, ми кйнули чотйри якорі з
корми і чекали, щоб настав день.* А що
морякй намагались утектй з корабля і
вже булй спустйли човен у море, вдаючй,
ніби хочуть вйкинути якорі з переду КО
рабля,* Павло сказав до сотника і вояків:
Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не
можете спастйся.* Тоді воякй відтяли
лйнви човна, і він упав.* А як стало роз
виднятись, Павло просйв усіх щось їсти:
Оце сьогодні, — казав, — чотирнадцятий
день, як ви, ждучй, постите й не їсте нічбго.* Тому прошу вас щось Істи, бо йдеться
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тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані в6лосу з головй не втратить.* Сказавши це,
взяв хліб, подякував перед усіма Богові і,
розламавши, почав їсти.* Тоді всі піднялйся на дусі і самі стали Істи.* Було ж
усього нас на кораблі двісті сімдесят шість
душ.* І як наїлися, почалй полегшувати
корабель, кйдаючи пшенйцю в море.* Колй настав день, морякй не розпізнали
землі; вонй угледіли якусь затоку з побе
режжям, кудй хотіли, колй можна, причалити кораблем.* Вонй відчепйли якорі
і пустйли їх у море; одночасно розв’язали
кермові мотузкй і, розпустйвши проти
вітру жаглик, пустйлися на берег.* На
скочивши на мілину між двома течіями,
корабель застряг: ніс, врізавшися сйльно,
був нерухомий, а корму трощила навала
хвиль.* Воякй булй тієї думки, щоб в’яз
нів убйти, щоб ніхто з них не втік уплав.*
Та сотник, що хотів урятувати Павла,
стрймав їх від того наміру і велів тим,
що вміли плавати, першими кйдатись у
воду і дістатися на сушу,* а іншим ряту
ватися, хто на дошках, хто на уламках
судна. І такйм чйном всі врятувались
на землю.
Кінець п’ятниці.
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ГЛАВА 28.

Врятувавшися, • ми довідалися, що
2 острів зветься Мальта.* Тубільці поводи
лися з нами з неабйякою ласкавістю: вонй
нас прийнялй, розклавши багаття, бо йшов
3 дощ і було холодно.* Колй ж Павло на
збирав жмут хмйзу і поклав на вогонь,
гадюка від жару вйлізла та вчепйлася до
4 його рукй.* Як побачили тубільці, що га
дюка звисає з його рукй, заговорйли між
собою: Цей ЧОЛОВІК мусить бути вбйвця;
він урятувався від моря, але помста не
5 дає йому жйти.* Він же, скйнувши гадю6 ку у вогонь, не зазнав ніякого лйха.* Вонй
гадали, що він спухне, або впаде зне
нацька мфтвим. Довго чек^и, та, бачачи,
що нічого з ним не сталося, надумалися і
7 почалй говорйти, що він бог.* Була ж по
близу того МІСЦЯ земельна власність начмьника острова, на ім’я Публій, що
прийняв нас і гостйв три дні ласкаво.*
8 Та стмося, що батько Публія, хворий на
гарячку й на пропасницю, лежав у ліжку.
Павло ввійшов до нього, помолйвся і, по
клавши на нього руки, оздоровйв його.*
9 Колй це СТМОСЬ, ІНШІ теж на острові, ЯКІ
мали недуги, приходили і оздоровлялись.*
1

Субота 7-ма після Пасхи: В тих днях, урятувавшися,
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Вонй нас за те шанували велйкими по
честями, а колй ми відпливали, забезпе11 чили нас усім необхідним.* По трьох мі
сяцях ми відпливлй на олександрійськім
кораблі, що перезимував на острові і мав
12 напис Діоскурів.* Причаливши в Сира13 кузах, ми перебулй там три дні.* Звідси,
обплйвши, прибулй в Реґію і по одному
дні, тому що знявся південний вітер,
14 причалили на другий день у Путеблі,* де
знайшлй братів, які запросйли нас зоста
тись у них на сім днів. Так прибулй ми
15 до Рйму.* Звідтіля ж братй, довідавшись,
що ми прибулй, вййшли нам на зустріч
до Форуму Аппія та до Трьох Таверн. По
бачивши їх, Павло подякував Богові і
16 набрався смілйвости.* І колй ввійшлй у
Рим, Павлові дозволено жйти окремо, ра17 зом з вояком, що його стеріг.* Ч фез три
дні Павло склйкав до себе знатніших
юдеїв. Колй вонй зійшлйся, він до них
промовив: Мужі братй, хоч я нічого не
зробйв проти народу чи батьківських звйчаїв, мене ув'язнено в Єрусалймі і вйда18 по в руки римлян.* Вонй, розсудйвши
мою справу, хотіли мене відпустйти, бо в
19 мені не було ніякої смфтної винй.* А що
юдеї протйвилися тому, я мусів був поклйкатися на кесаря, не щоб я хотів у чомусь
10
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20 МІЙ народ оскаржити.* Отже з цієї при-

21

22

23

24
25

26

27

28

чйни я поклйкав вас, щоб вас побачити і
з вами розмовляти, бо то за надію Ізраїля
мене заковано в ці кайдани.* Ті йому
сказ^и: Ми ні листів про тебе з Юдеї не
одержали, ні ніхто з братів не прийшов і
не звістйв та не говорйв про тебе нічого
лихого.* Однак ми бажали б довідатися
від тебе, що ти думаєш, бо про цю секту
нам відомо, що їй всюди протйвляться.*
І, призначйвши йому день, прийшло їх
більше до його житла. Він викладав їм,
СВІДЧИВШИ про царство Боже, і перекону
вав їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків, від ранку аж до вечора.* Деяких
його слова переконували, а деякі не йнялй віри.* Колй вонй не погоджувалися
між собою і стали розходитися, Павло на
останку лише сказав їм: Добре прорГк.був
Дух Святйй через пророка Ісаю до батьК1В ваших, кажучи:* Підй до цього наро
ду і скажй: Ви слухатимете вухами, і не
зрозумієте, дивйтиметесь очйма, і не побачите.* Бо серце цього народу затовстіло
і вонй вухами тяжко чули, і свої очі за
жмурили, щоб, бува, не бачити очйма, і
вухами щоб не чути, щоб не зрозуміти
серцем і не навернутись, та щоб я
не оздоровйв їх.* Нехай, отже, вам буде
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відомо, ЩО це спасіння Боже було послане
29 поганам: і вонй почують.* Колй він це
сказав, юдеї відійшлй, сйльно спереча30 ючись між собою.* Павло перебував пов
них два роки в найнятій хаті та приймав
31 усіх, що приходили до нього,* проповіду
ючи Царство Боже і навчаючи про Госпо
да Ісуса Христа смілйво й в ід в ^ н о та
без ніякої перешкоди.
Кінець суботі.
Кінець Діянь святих Апостолів, які мають 28 глав, 51
зачало церковне, стихів 1006.

СОБОРНІ ПОСЛАННЯ
Крім чотирнадцятьох послань-листів св. апостола
Павла, є в Св. Письмі ще сім листів інших апостолів:
один Якова, два Петра, один Юди і три Івана. Це т.зв.
соборні послання, бо вони звернені звичайно не до
якоїсь окремої Церкви чи поодинокої особи, але до
вселенської Церкви.

СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ЯКОВА
Св. апостол Яків (прозваний Молодшим на відрізнення від Якова Старшого, брата Євангелиста Івана)
— син Клеопи й Марії, родички Богородиці. Тому він
і його брати: Юда, Симон та Йосиф, називаються в Св.
Письмі «братами», тобто родичами Ісуса Христа. Яків
управляв єрусалимською Церквою повних ЗО років.
Апостол Павло називає Якова, Петра та Івана «стов
пами Церкви». Достовірність свого навчання Яків за
свідчив кров’ю; він був замучений у роках 62-63, за
архиєрея Ананії.
Послання Якова становить ніби перехідний міст
між Старим та Новим Завітом. Старозавітні думки
він подає в християнському насвітленні. Підбадьорю
ючи вірних до витривалости серед переслідувань та
різних спокус, він наполягає зокрема на тому, що хри
стиянам не вистачить самої віри, як то вчили єретики
(симоніти, николаїти). Вони неправильно пояснювали
деякі місця апостола Павла, твердячи, ш;о для спасін
ня не треба ні добрих діл, ні зберігання заповідей, а
вистачає лише вірити. Тому то Яків так багато гово
рить про справедливість і любов, виявляючи необхід
ність християнських чеснот, без яких віра є мертва й
неплідна.
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Яків, слуга •Бога й Господа Ісуса Христа, дванадцятьом поколінням, що в розсіянні, привіт.* Мої братй, уважайте за найвйщу радість, колй підлягаєте різномапітним спокусам.* Ви знаєте, що іспит
вашої віри виробляє витривалість,* за
витривалістю нехай іде чин досконалий,
щоб ви булй досконалі та бездоганні, та
щоб вам нічого не бракувало.* Колй ж ко
мусь із вас бракує мудрости, нехай про
сить у Бога, якйй дає всім щедро і за це
не докоряє, і вона йому дасться.* Тільки
ж хай просить із вірою, без жодного ва
гання; бо хто вагається, той подібний до
морської хвйлі, яку вітер здіймає й колиСереда 31-го тижня після 50-ці: Яків, слуга

зач.

Глава 1

7 ває на ВСІ бокй.* Така людйна нехай собі
не уявляє, що прййме щось від Господа;*
8 людйна з подвійною душею, непостійна в
9 своїх дорогах.* Хай брат низького стану
10 хвалиться своїм вйвищенням,* а багатий
своїм понйженням, бо й він промине так,
11 мов квіт травй.* Зійшло пекуче сонце і
вйсушило траву, і її квіт впав, і краса ї’і
вйду знйкла. Так і багатий у своїх захо12 дах зів’яне.* Щаслйвий чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде вйпробуваний, дістане вінець життя, якйй Господь
13 обіцяв тим, що його люблять.* Ніхто спокушуваний нехай не каже: Бог мене спо
кушає; бо Бог не може бути спокушува14 ний злом, і сам нікого не спокушає;* кож
ний спокушається своєю пожадливістю,
15 яка його притягає і зводить.* А потім по
хіть, завагітнівши, родить гріх, а здійсне16 ний гріх родить смерть.* Мої любі братй,
17 не обманюйте себе.* Всяке добре даяння й
усякий досконалий дар сходить згорй від
Отця світла, в якого немає ні зміни, ані
18 тіні переміни.* Він забажав нас породйти
словом правди, щоб ми булй немов по
чатком його сотворінь.
Кінець середі.

19

І так, мої любі братй, •хай кожний чолоЧетвер 31-го тижня після 50-ці: Мої улюблені братй,
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ВІК буде скорий ДО слухання, а повільний
до говбрення, непоквапливий до гніву,*
20
21

22

23

24
25

26

27

бо гнів людйни не творить Божої справедлйвости.* Тому, відкйнувши всяку не
чисть та рештки злоби, прийміть в тйхості посаджене слово, що може спастй ваші душі.* Будьте виконавцями слова, а
не лише слухачами, обманюючи самі себе.* Бо хто лише слухає слово, але його не
чйнить, той подібний до чоловіка, ш;о
розглядає в дзфкалі облйччя, яке має від
природи:* ледве поглянув на себе самого,
відійшов, і зараз же забув, якйй він.* Хто
ж пйльно заглядає в досконалий закон
свободи і в ньому перебуває, не як слухач-забудько, а як виконавець діла, той
ш;аслйвий у своїм ділі.* Колй хтось собі
уявляє, що він побожний, а не стрймує
язика, той лиш обманює своє серце, його
віра пуста.* Чйста і перед Богом Отцем
безплямна віра ось у чому полягає: відві
дувати сиріт та вдовйць у їхньому горю
і чйстим серцем берегтй себе від світу.
Кінець четвергові.
ГЛАВА 2.

1

Братй мої, не зважаючи • на особи,
майте віру в Господа нашого Ісуса Христа,
П’ятниця ЗІЧХ) тижня після 50-ці: Браття, не зв а ж ^ ч и

зач.
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Глава 2
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7
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13

прославленого.* Бо колй на ваші зібрання
ввійде чоловік із золотйм перснем, у пйшних шатах, увійде й убогий у драній одежйні,* а ви глянете на того, що носить
пйшні шати, і скажете йому: Ти сідай тут
вигідно, а вбогому скажете: Ти стань онтам або сідай на моїм підніжку,* — то хіба
тим не творите різнйці між собою і не стаєте суддями з нікчемними гадками?* Слу
хайте ж, братй мої любі: Хіба не вбогих
цього світу Бог вйбрав як багатих вірою і
як спадкоємців царства, що його він обіцяв
тим, які його люблять?* Ви ж зневажаєте
вбогого. Хіба не багаті вас гнітять і не вонй тягнуть вас по судах?* Хіба не вонй
ганьблять те гарне ім’я, якйм вас названо?* Колй, отже, виконуєте за Писанням:
Любй блйжнього свого, як себе самого, —
ви робите добре.* Колй ж зважаєте на осо
би, то чйните гріх; закон засуджує вас як
переступників.* Бо хто ввесь закон дотрймає, а прогрішйться лише в одному, стає
у всьому винуватий.* Бо хто сказав: Не
чинй перелюбу, сказав також: Не вби
вай. Колй ж не чйниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону.* Го
воріть так і робіть так, як люди, що мають
бути суджені законом свободи.* Бо суд
немилосердний для того, хто не чйнить
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милосердя. Милосердя перевищає суд.
Кінець п’ятниці.
14
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18
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Яка користь, МОЇ братй, • КОЛЙ хтось
к ^ е , що має віру, але діл не має? Чи м6же віра спастй його?* Колй брат або се
стра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожйтку,* і хто-небудь з вас ска
же до них: ІДІТЬ собі з мйром, грійтеся та
годуйтесь, і не дасть їм необхідного для
тіла, то що це допоможе?* Так само й віра,
колй немає діл, сама в собі мертва.* Та
хто-небудь скаже: Ти маєш віру, а я маю
діла; покажй мені твою віру без діл, а я
тобі покажу мою віру моїми ділами.* Ти
віруєш, що Бог одйн? — Добре робиш. І
бісй вірують та тремтять.* Хочеш знати,
безглуздий чоловіче, що віра без діл не
приносить плоду?* Авраам, наш батько,
чи не ділами вйявився праведним, колй
був приніс на жертовник Ісаака, свого сйна?* Бачиш, що віра співдіяла з його ді
лами, і його віра удосконалилася ділами.* Так здійснйлося Писання, яке каже:
Авраам повірив Богові, і це зараховано
йому за праведність, і він був названий
прйятелем Божим.* Ви бачите, що чоло
вік виправдується ділами, не тільки вірою.* Так само й Рахав, блуднйця, чи ж
Понеділок 32-го тижня після 50-ці: Браття, яка користь, •

Зач.
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Глава З

26

119

не Ділами виправдалася, прийнявши по
сланців і вйпустивши їх іншим шляхом?*
Як тіло без душі мфтве, так і віра без діл
мертва.
Кінець понеділкові.
ГЛАВА 3.

1

2

3
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7

Нехай, братй мої, між вами не буде
багато тих, • що хочуть стати учителями,
знаючи, що за те приймемо більший засуд.* Всі бо ми прогрішуємося чимало.
Колй хтось не завинйть словом, той чоло
вік досконалий, що може загнуздати й
усе тіло.* Колй вкладаємо коням у рот
гнуздечки, щоб вонй нам корйлися, ми
керуємо всім їхнім тілом.* А ось кораблі,
хоч і які велйкі, та ще й до того гнані
сйльними вітрами, кермуються маленьким стерном за волею стернйчого.* Так са
мо і язйк: член, маленький, а хвалиться
вельми. Ось малйй вогонь, а які велйкі
речі він сп^ює.* І язйк — вогонь, цілий
світ несправедлйвости. Язйк так уміще
ний між нашими членами, що бруднйть
усе тіло і зап аю є круг нашого життя, і
сам запмений вогнем пекельним.* Усякі
роди дйких звірів та птахів, гадів та морськйх потвор булй приборкані і приборкуВівторок 32-го тижня після 50-ці:
Браття, нехай між вами не буде багато тих,
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8 ЮТЬСЯ ЛЮДСЬКОЮ ІСТОТОЮ.* Я з и к а Ж НІХТО З

людей не може приборкати: він зло, якого
не можна стрймати, наповнений смер9 тельною отрутою.* Ним благословляємо
Бога й Отця, і ним клянемо людей, що
10 створені на Божу подобу.* З тих самих
уст виходить благословення і прокляття.
Т а ^ м о ї братй, не повйнно бути.
Кінець вівтіркові.
11
12
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14
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16
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Хіба джерело • З ОДНОГО отвору б’є СОлодким І гіркйм?* Хіба, братй мої, смоківнйця може родйти олйвки, або виноград
на лоза смокви? Так і одне джерело не
може дати солону і солодку воду.* Хто
мудрий і досвідчений між вами, нехай
покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності.* Колй ж у вашому сер
ці гірка заздрість та сваркй, то не хваліться й не говоріть брехні проти правди.* Це
не та мудрість, яка сходить згорй, але
земна, тварйнна, диявольська;* бо, де за
здрість та чвари, там безлад і всяке лйхо.*
Мудрість же, що походить згорй, найпфше чйста, потім мйрна, скромна, примйрлива, повна милосердя та добрих плодів,
безстороння, не лицемірна.* Плід праведности сіється в мйрі тим, що чйнять мир.
Середа 32-го тижня після 50-ці: Браття, хіба джерело
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ГЛАВА 4.
1

2

3
4

5
6

Звідки МІЖ вами війни, звідки супе
речки? Хіба не звідси: з похотей ваших,
які воюють у ваших членах?* Ви жадаєте,
а не маєте. Ви убиваєте, завйдуєте і не
можете осягнути. Сваритеся й б’єтесь, а
не маєте, бо не просите.* Ви просите, та
не одфжуєте, бо зле просите, щоб розтратити на ваші втіхи.* Перелюбники і чужоложниці, хіба не знаєте, що любов цьо
го світу, це ворожнеча проти Бога? Хто,
отже, хоче бути прйятелем цього світу,
стає ворогом Божим.* Чи, може, думаєте,
що Писання даремно говорить: До заздрощів прагне дух, якйй живе в нас?* А біль
шу ласку дає, тому й говорить: Бог протйвиться гордим, смиренним же дає бла
годать. І
^ _______
Кінець середі.

Коріться, отже, • Богові; а протйвтесь
8 дияволові, і він утече від вас.* Наблйзьтеся до Бога і він наблйзиться до вас.
Очйстьте руки, грішники. Освятіть сер9 ця, двоєдушники.* Потерпіть, жалуйте і
плачте. Сміх ваш нехай у плач обер10 неться, а радість у смуток.* Смиріться
11 перед Господом і він вас підніме.* Не
7

Четвер 32-го тижня після 50-ці: Улюблені, коріться
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обмовляйте, братй, одйн одного. Хто обмо
вляє або судить брата свого, той обмовляє
закон і законом судить. Колй ж ти закон
судиш, то ти не виконавець, а суддя закону.* Одйн лише законодавець і суддя,
якйй може спастй і погубйти. А ти хто
такйй, що судиш блйжнього?* Тепер по
слухайте ви, що говорите: Сьогодні або
завтра підемо в те місто і перебудемо
там рік, і будемо там торгувати і гроші
заробляти.* Ви, що не відаєте, що буде
завтра. Яке бо ваше життя? Ви пара, що
на короткий час з'являється, а потім зникає.* Чому б вам радше не сказати: Колй
така Господня воля, будемо жйти і це чи
те робйти.* Тепер ви хвалитесь у хвасто
щах ваших. Усяка така хвальба погана.*
Хто, отже, знає добро чинйти, а його не
чйнить — грішйть.
ГЛАВА 5.

Нумо тепер, багачі. Плачте і ридайте
2 над злйднями, що вас спіткають.* Багат
ство ваше зігнйло, одежу вашу міль по3 їла.* Золото ваше та срібло поіржавіло, а
їхня іржа буде проти вас свідчити і по
їсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали
4 собі гнів останніми днями.* Ось платня
робітників, що ж ^ и ваші нйви, вами
затрймана, кричйть, і голосіння женців
1
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вух Господа сил.* Ви на землі
розкошували й жилй в розпусті, наситйлися досхочу за дня заколення.* Ви засудйли праведного і вбйли: він вам не чинйв опору.* Будьте, отже, братй, довготерпелйві аж до Господнього приходу. Ось
хлібороб чекає терпелйво на дорогоцінний
плід землі аж до дощів осінніх та веснянйх.* Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо
прихід Господній наблйзився.* Не нарі
кайте, братй, одйн на одного, щоб вас не
осуджено. Ось суддя стоїть перед дверйма.
ДІЙШЛО ДО

Кінець четвергові.

Братй МОЇ, ВІЗЬМІТЬ за прйклад •страждання й довготерпіння пророків, які гово11 рйли іменем Господнім.* Глядіть, ми на
зиваємо блаженними тих, що терплять.
Ви чули про страждання Йова і знаєте,
як Господь це закінчйв: Господь повний
12 співчуття й милосердя.* Та перш за все,
братй мої, не кляніться ні небом, ні зе
млею, ні якою іншою клятвою. Нехай же
буде в вас: Так — так; і Ні — ні, щоб ви не
13 в п ^ и під суд.* Страждає хтось між вами,
хай молиться. Радіє хтось, хай співає
14 псалмй.* Нездужає хтось між вами? Хай
приклйче пресвітерів церковних і хай

10

20-го липня, пророкові Іллі: Браття, візьміть за прйклад
Цей же й над хворим.
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над ним, помазавши йото ОЛІЄЮ в ім’я Господнє.* І молйтва віри
спасе недужого, та й Господь підніме йо
го; і як він учинйв гріхй, вонй простяться
йому.* Сповідайте, отже, одйн одному грі
хй ваші і МОЛІТЬСЯ одйн за одного, ш;об
вам вйдужати. Ревна бо молйтва має велйку сйлу.
ВОНИ ПОМОЛЯТЬСЯ

15

16

Кінець над хворим. Читай пророкові.

був ЧОЛОВІК такйй самий, як і ми,
підлеглий стражданням; він почав молйтися, щоб не було дощу, і не було дощу на
18 землі три роки та шість МІСЯЦІВ.* Потім
він знову помолйвся, і небо дало дощ, а
19 земля вродйла свій плід.* Мої братй, колй
ХТОСЬ із вас відступить від правди, а на20 вернув його хтось,* хай знає, що той, хто
навернув грішника від його хйбної доро
ги, спасе від смерти його дзтау і покрйє
сйлу гріхів.

17

ІЛЛЯ

Кінець пророкові Іллі.

Кінець соборного послання Якова. Воно має в собі 5
глав, 8 церковних зачал, 108 стихів.

СОБОРНІ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА
Верховний апостол Петро, після зіслання Святого
Духа, започаткував першу громадку християн — єру
салимську Церкву. Згодом він передав її під провід
апостола Якова, а сам подався в Антіохію, звідтіль,
через Малу Азію, дістався до Риму і за панування
Клавдія заснував римську Церкву, єпископом якої
був щонайменше 25 років. За Нерона він був розп’я
тий, як каже передЕшня — головою униз. День його
смерти — 29 червня 67 р. Археологи, 1950 р. розкопу
ючи кладовище, знайшли гріб св. Петра під ватиканською базилікою.
З Риму апостол Петро, під час Неронового пере
слідування, написав два коротенькі послання до Цер
ков Малої Азії, що зазнали були жорстоких пересліду
вань. Щоб підбадьорити й заохотити вірних до витривалости, апостол нагадує їм про страсті Ісуса Христа і
повчає, що переслідування, це іспит віри, необхідна
проба, щоб виявилося, хто гідний великого дару віри,
а хто ні.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПЕРШОГО ПОСЛАННЯ АПОСТОЛА ПЕТРА
Глава 1
Привіт 1-2; надія християн 3-9; передбачене спасіння
10-12; заклик до святости й любови 13-25
Глава 2
Християни — містична будівля 1-10; обов’язки су
проти поган 11-12; с)шроти влади 13-17; повинності
слуг 18-25
Глава З
Обов’язки жінок та чоловіків 1-7; поведінка з ближ
німи 8-12; і під час переслідування 13-22
Глава 4
Не повторювати минулих гріхів 1-6; взаємна добро
зичливість 7-11; переслідування — це іспит віри 12-19
Глава 5
Повчання наставникам та вірним 1-7; чуйність 8-11;
привіт 12-14

ПЕРШЕ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА
ГЛАВА 1.

Петро, апостол • Ісуса Христа, вйбраним переселенцям, розсіяним у Понті, Галатії, Кападбкії, Азії та Вітйнії,* згідно
з передбаченням Бога Отця, освяченням
Духа, на послух і на скроплення кров’ю
Ісуса Христа: Благодать і мир хай вам
помножиться.

зач.

Переступи п’ятниці.

Благословен Бог - і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що в своїм велйкім
милосерді відродйв нас до живої надії че
рез воскресіння Ісуса Христа з мертвих,*
до спадщини, яка не може ні зотліти, ні
П’ятниця 32-го тижня після 50-ці: Петро, апостол •
Перша паремія в пам’ять святих апостолів Петра й Павла:
Браття, благословен Бог -

зач.
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заплямитися, ані зів’янути, збереженої для
вас на небі,* для нас, якйх сйла Божа ві
рою зберігає на спасіння, що готове з’явйтись останнього часу.* Ви радійте тим,
навіть якщо тепер треба трохи посум)гвати в різних напастях,* щоб ваша віра, вйпробувана, кудй міцніша від тлінного зо
лота, яке вогнем очищають, була на по
хвалу, на славу й на честь під час об’явлення Ісуса Христа,* якого ви, не бачив
ши, любите, в якого, не оглядаючи, віру
єте, радіючи невимовною й преславною
радістю і,* на кінець, вашою вірою осяга
єте спасіння душ.
Кінець першої паремії. Читай п’ятниці:

10

11

12

Про це спасіння розвідували й дослі
джували пророки, що про вашу ласку пророкували.* Вонй досліджували, на котрйй
і якйй час вказував Дух Христа, що був
у них, якйй свідчив наперед про Христо
ві страсті та ту велйку славу, яка мала по
них настати.* І їм було об’явлено, що не
собі самйм, але вам вонй приготували те,
що тепер вам оповіщено тйми, які через
Святого Духа, посланого з неба, вам про
повідували; на що навіть і ангели праг
нуть споглядати.
Переступи п’ятниці.

Глава 1

13

14
15
16

17

18

19

Тому, улюблені, підперезавши •стан ва- зач.
піого ума, тверезі, майте повну надію на ^2^ '
ласку, що буде вам дана в об’явленні Ісуса Христа.* Як слухняні діти, не потура
ючи вашим колйшнім похотям, як то бул6 за вашого незнання,* але як той, хто
поклйкав вас, святйй, так само й ви самі
усім вашим життям станьте святі.* Бо
напйсано: Ви будете святі, бо я святйй.*
І колй Отцем звете того, хто без уваги на
особу буде судйти кожного за його вчйнками, то поводьтеся зі страхом за час вашого вйгнання* і знайте, що не тлінним
золотом чи сріблом ви булй вйкуплені від
вашого суєтного життя, яке ви прийнялй
від батьків ваших,* але дорогоцінною кро
в’ю Христа, непорочного й чйстого Агнця,
Кінець другої паремії.

20

21

22

129

передбаченого перед заснуванням сві
ту, а останніми часами об’явленого заради
вас.* Ви через нього віруєте в Бога, якйй
воскресйв його з мертвих і прославив,
щоб ваша віра й надія була на Бога.*
Очйстивши послухом правди душі ваші
для братньої нелицемірної любови, гаря
че любіть одйн одного щйрим серцем,*
Паремія 2-га: Улюблені, підперезавши
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23 В ід р о д ж е н і н а н о в о н е З ТЛІННОГО н а с і н н я ,

а з н е т л ін н о г о : ж и в й м і в і ч н и м с л о в о м
24 Божим.* Бо кожне тіло, як трава, і вся йо
го слава, немов квіт травй: трава всохла і
25 квіт опав.* Слово ж Господнє перебуває
повік. Оце ж воно і є, те слово, що вам
проповідується.
ГЛАВА 2.

Залишйвши, отже, всяку злобу й уся
кий підступ, лицемірство, заздрість і всі2 лякі обмови,* жадайте, новонароджені не
мовлята, молока чйстого, духовного, щоб
3 ним ви рослй на спасіння,* бо ви скошту4 вали, якйй добрий Господь.* Приступіть
до нього, живого каменя, щоправда, відкйнутого людьмй, але вйбраного Богом,
5 дорогого.* Та й ви самі віддайтеся, мов
живе каміння, щоб з нього збудувати ду
ховний дім на святе священство, щоб
приносити духовні жертви через Ісуса
Христа, приємні Богові.
1

Читай п’ятниці:

6

Бо В Писанні написано: Ось я покладу
в Сіоні наріжний, вйбраний, дорогоцінний
камінь. Хто вірує в нього не осорбмить7 ся.* Вам, отже, що віруєте, честь, а тим,
що не вірять, камінь, що його відкйнули
будівнйчі, він став угольним каменем,*
8 каменем спотикання і скелею падіння.

Глава 2

131

Вонй об НЬОГО спотикаються, бо не вірять
У слово, на що й вонй булй призначені.*
9 Ви ж рід вйбраний, царське священство,
народ святйй, люд прйдбаний на те, щоб
звістувати похвали того, хто вас поклй10 кав із темряви у дйвне світло;* ви колйсь
не народ, а тепер народ Божий, колйсь
непомйлувані, а тепер помйлувані.
Кінець п’ятниці.
11

12

13
14

15
16

17
18

Молю вас, любі, •ЯК чужоземців і прохбжих, щоб ви стрймувалися від пожадливостей тіла, ЯКІ воюють проти душі.* Жит
тя ваше між поганами хай буде добре,
щоб у тому, в чому вас обмовляють, як
злочйнців, побачивши ваші добрі вчйнки, вихваляли Бога в день відвідин.* Ко
ріться, ради Господа, кожній людській
установі,* чи то цареві як верховній вла
ді, чи то правйтелям, ним посланим на
кару лиходіям і на похвалу доброчйнцям.* Така бо воля Божа, щоб ви, добро
творйвши, замкнули уста неуцтву безглуздних.* Поводьтеся, як вільні, а не як
ті, що з волі роблять покривало злоби, але
як слуги Божі.* Усіх поважайте, любіть
усіх братів, Бога бійтеся, царя шануйте.*
Слуги, з глибокою пошаною коріться вашим
Паремія 3-тя: Улюблені, молю вас

Зач.
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панам, і то не тільки добрим та лагідним,
19 але й прйкрим.* Бо це подобається Бого
ві, колй хтось свідомо, заради Бога терпйть злйдні, несправедлйво страждаючи.*
20 Яка бо похвала страждати, колй вас б’ють
за те, що ви завинйли? Але колй ви, робйвши добро, за те страждаєте, і терпелйво переносите страждання, це подббаєть21 ся Богові.* Бо на це ви поклйкані.
Бо й Христос • страждав за вас також,
даючи вам прйклад, щоб ви йшли його
22 слідами.* Той, хто не вчинйв ніякого грі
ха і підступу не знайшлося в його устах,*
23 якого злословили, але сам не злословив,
якйй страждав, та не погрожував, але
24 здався на справедлйвого суддю,* він сам
у своєму ТІЛІ вйніс на дерево наші гріхй,
щоб ми, вмерши для гріхів, жилй для
справедлйвости;
Кінець третьої паремії.

25

ранами ми оздоровйлись.* Бо ви
блукали, немов вівці, але тепер поверну
лися до пастиря й наставника душ ваших.
ЙОГО

ГЛАВА 3.
1

Так само й ви, жінкй, коріться вашим
чоловікам, щоб навіть, якщо деякі й
не вірять слову, булй поведінкою жінок
Понеділок 33-го тижня після 50-ці: Улюблені, Христос

зач.
59

Глава З
2

3

4

5
6

7

8
9
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здобуті без слова,* колй побачать ваше
життя в ЧИСТОТІ й повазі.* Нехай ваша
окраса буде не зовнішнє заплітання во
лосся, накладання золотйх обручок чи
прибирання в шати,* але в середині люд
ського серця, в нетлінній красі лагідного
та мовчазного духа, що є многоцінним
перед Богом.* Так колйсь і святі жінкй,
покладаючи надію на Бога, приоздоблювалися, корячйся своїм чоловікам,* як от
Сара слухала Авраама і паном його на
зивала; ви ж її діти, колй добре чйните і
не лякаєтесь жодних застрашувань.* Ви,
чоловіки, живіть розумно разом з ваши
ми жінками, як з істотами, що від вас
слабші, віддаючй їм належну шану, як
співспадкоємцям благодаті життя; тим
ваші молитвй не матимуть перешкоди.*
Нарешті всі ви будьте однієї думки, співчутлйві, братолюбні, милосердні, сердечні, скромні й покірні.* Не платіть злом за
зло чи лайкою за лайку, а, навпакй, благо
словляйте, бо ви на те поклйкані, щоб
успадкувати благословення.
Кінець понеділкові.

10

Бо, хто хоче • любйти ЖИТТЯ, бачити
дні добрі, хай стрймує язйк від лихого, уста
Вівторок 33-го тижня після 50-ці: Улюблені, хто хоче

Зач.
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лукавих.* Хай уникає зло і чйнить добро, хай шукає мйру і його тримається.* Бо очі Господні на праведних і
вуха його звернені до їхньої молйтви; облйччя ж Господнє проти тих, що творять
зло, щоб їх знйщити з землі.* Та й хто
вам заподіє лйхо, колй станете ревнйтелями добра?* Бо, колй і страждаєте за
справедлйвість, ви щаслйві. Погрози їхньої не бійтесь і не тривожтесь.* Господа
Бога святіть у серцях ваших, завжди готбві дати відповідь кожному, хто від вас
домагається звіту про вашу надію,* з усякою скромністю та боязню, маючи добру
совість, щоб саме тоді, колй вас обмовляють, булй осоромлені ті, які роблять наклепи на ваше добре життя в Христі.*
Краще бо, колй така вже воля Божа,
страждати, роблячй добро, ніж зло творйти.* Бо й Христбс, щоб привестй нас до
Бога, одйн раз постраждав за наші гріхй:
праведник — за неправедних, умертвлений тілом, але ожйвлений в дусі,* у якому він пішов проповідувати навіть тим
духам, що в темнйці;* тим, що колйсь булй неслухняні, якйх очікувало довготерпіння Боже за часів Нбя, колй будувався
ковчег, у якому мало, тобто вісім душ,
урятувалося від водй.* Вас же тепер спасає

11 ВІД СЛІВ
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прообраз ЦЬОГО, тобто хрищення, обмиття
не тілесної нечистотй, а прохання добро
го сумління в Бога через воскресіння Ісуса Христа,* якйй, вййшовпіи знову на не
бо, є по правйці Бога, і йому підкорені
ангели, власті й сйли.
Кінець вівтіркові.
ГЛАВА 4.

1

2

3

4
5
6

7
8

6тжву~ищ=^ШТОс • страждав ті
лом, ви також озброюйтеся тією самою
думкою, а саме: хто страждав тілом, той
перестав грішйти,* щоб решту часу жйти
в тілі не за людськими похотями, а за вблею Божою.* Бо доволі часу минулого ви
виконували волю поган, що віддавалися
розпусті, прйстрастям, пияцтву, гульні, пиятйкам та мерзенній службі ідолів.* Тому
вонй дивуються, що ви не рветесь до того
самого багна розпусти і хулять.* Але за
це вонй здадуть рахунок тому, хто готов
судйти живйх і мертвих.* На те бо й
мфтвим проповідувано благовість, щоб,
суджені за людською волею в тілі, вонй
жилй в Ббзі духом.* Кінець усьому блйзько. Будьте, отже, мудрі й тверезі і чувайте в молитвах.* А передусім майте велйку
любов одйн до одного, бо любов покриває
Середа 33-го тижня після 50-ці; Улюблені, тому що Христбс

0рсс^7'>

Зач.
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Будьте ГОСТЙННІ ОДЙН ДО 6дНОГО без нарікання.* Служіть одйн одно
му, кожний тим даром, що його прийняв,
як добрі домоуправйтелі різноманітної
Божої благодаті.* Колй хто говорить, то
наче б говорйв Божими словами; колй
хто служить, то як би натхнений Божою
сйлою, щоб у всьому прославлявся Бог
через Ісуса Христа.

9 СЙЛу г р і х і в .*
10

11

Кінець середі.
12

13

14

15
16

17

Любі, не дивуйтесь • ТІЙ пожежі, що в
вас постає вам на пробу, немов би з вами
діялось щось дйвного,* але радійте, оскіль
ки берете участь у стражданнях Христо
вих, щоб і під час славного його об’явлення радіти й веселйтися.* Щаслйві ви, як
вас ганьблять за ім’я Христове, бо Дух
слави й Божий на вас спочиває; нйми він
зневажається, вами ж прославляється.*
Ніхто з вас нехай не страждає як душогу
бець, або злодій, або злочйнець, або як той,
хто встряває в чужі справи.* Колй ж як
християнйн, нехай не соромиться, але
прославляє Бога цим ім’ям.* Бо настав
час почати суд від Божого дому; колй ж
він від нас розпочинається, то якйй кі
нець буде тим, ЯКІ не коряться Божій
Четвер 33-го тижня після 50-ці: Улюблені, не дивуйтесь •
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благовісті?* І колй праведник ледве спа
сеться, то безбожник і грішник де з’явить19 ся?* Тому й ті, які страждають з Божої во
лі, нехай у доброчйнності довірять свої
душі вірному Творцеві.
18

ГЛАВА 5.

Тож пресвітерів з-поміж вас заклинаю,
як пресвітер і свідок мук Христових і
співучасник слави, що має об’явйтися.*
2 Пасіть довірене вам стадо Боже, догляда
ючи за ним не примусово, а добровільно,
по-Божому, не ради брудного зйску, але
3 доброхіть,* і не як пануючі над вйбрани4 ми, але бувши прйкладом для стада.* І як
з’явиться архипастир, отрймаєте нев’яну5 щий вінець слави.* Так само й ви, моло
ді, коріться старшим. А ви всі одягніться
в покірливість одйн супроти одного. Бог
бо гордим противляється, а покірливим
дає благодать.
1

Кінець четвергові.
6

СмирІТЬСЯ, отже, • ПІД могутньою БоЖОЮ рукою, щоб ВІН ПІДНЯВ вас угору сво-

7 єчасно.* Усяку журбу вашу покладіть на
8 нього, бо він піклується вами.* Будьте
тверезі і чувайте, протйвник бо ваш, ди
явол, ходить навколо вас, як лев ревучий.
Євангелистові Маркові: Браття, смирїться
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9 шукаючи, КОГО б пожерти.* Протйвтесь Йо

му, сйльні Вірою, знаючи, що такйх самих
страждань зазнають і братй ваші скрізь

по СВІТІ.* Бог же всякої благодаті, пцо поклйкав вас до вічної своєї слави в Христі
Ісусі, він сам, колй постраждаєте трохи,
удосконалить вас, утвердйть, зміцнйть і
11 закріпить.* Йому слава й сйла по віки
12 ВІЧНІ. Амінь.* Пишу вам це коротко че
рез Сильвана, вірного, як гадаю, брата,
закликаючи і свідчивши вам, що то
правдйва благодать Божа, в якій стоїте.*
13 Вітає вас Цфква, що в Вавилоні, вйбра14 на з вами, і Марко, мій син.* Вітайте
одйн одного цілунком люббви. Мир вам
усім, що в Христі. Амінь.
10

Кінець єванґелистові Маркові.

Кінець першого соборного послання святого апостола
Петра. Воно має в собі 5 глав, 6 церковних зачал, 105
стихів.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ДРУГОГО ПОСЛАННЯ АПОСТОЛА ПЕТРА
Глава 1
Привіт 1-2; віра й чесноти 3-11; попередження вірним

12-21

Глава 2
Неправдиві вчителі

Глава З
Другий прихід Христа 1-10; нове небо і земля 11-16;
закінчення 17-18

ДРУГЕ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА
ГЛАВА 1.

Сймон Петро, • слуга й апостол Ісуса
Христа, тим, які справедлйвістю Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отрймали рів2 поцінну нашій віру:* Благодать вам і мир
нехай збільшується через пізнання Бога
3 і Ісуса, Господа нашого.* Бо його Божа
сйла дала нам усе, що потрібне до життя
й поббжности, завдякй пізнанню того, хто
4 нас поклйкав своєю славою та сйлою.* За
вдякй їм нам булй даровані цінні й превелйкі обітниці, щоб нйми ви стали учас
никами Божої природи, унйкнувши зі
псуття, яке пожадливістю розповсюдилось
5 у світі.* Тому докладіть усі ваші старан
ня і зрощуйте ів вашій вірі чесноту, а в
1

П’ятниця 33-го тижня після 50-ці: Сймон Петро,
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6 чесноті пізнання,* у пізнанні стрйманість,
у стрйманості терпелйвість, у терпелйво7 сті побожність,* у побожності братолюб8 ство, у братолюбстві загальну любов.* Бо
якщо це буде в вас, і його буде в вас бага
то, то воно не залйшить вас без діла й без
глйбшого пізнання Господа нашого Ісуса
9 Христа.* А хто цього не має, той сліпйй,
короткозорий; він забув про очйщення
від своїх колйшніх гріхів.
10
Тому братй, тим більше старайтесь
утвердйти • ваше поклйкання й вйбрання;
Кінець п’ятниці.

бо, те роблячй, ніколи не згрішите.* Такйм бо чйном відкрйється вам вільний
вхід до ВІЧНОГО Царства Господа нашого
12 і Спаса Ісуса Христа.* Ось чому я ніколи
не перестану пригадувати вам ці речі,
хоч ви їх знаєте і утверджені в теперіш13 ній правді.* Вважаю бо справедлйвим, до
ки я в цім ТІЛІ, розбуджувати вас цйми
14 напоумленнями,* знаючи, що назабаром
треба буде мені покйнути це моє тіло, як і
15 Господь Ісус Христос мені це об’явйв.* Бу
ду, однак, старатися, щоб ви завжди, навіть
і після мого відходу, тримали в пам’яті
16 ці речі.* Не йдучи за хйтро вйгаданими
11

На Переображення Господнє: Браття, старайтеся утвердйти
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байками, МИ об’явйли вам сйлу й прихід
Господа нашого Ісуса Христа, але ми
17 власними очйма бачили його велич.* Він
бо прийняв від Бога Отця честь і славу,
колй до нього прийшов такйй голос від
велйчної слави: Це мій син улюблений,
18 якого я вподобав.* І цей голос ми чули, як
сходив із неба, колй ми булй з ним на
19 святій горі.* А при тому ми маємо ще
сильніше пророче слово. Ви добре робите,
звертаючись до нього як до світйльника,
якйй світить у темному місці, аж поки не
почне розвиднятися, і рання зоря не зі
йде в ваших серцях.
~ ^
20

21

Кінець Переображенню.

Насамперед • знайте це, що ніяке прорбцтво Писання не допускає особйстого
тлумачення.* Бо ніколи пророцтво не бу
ло проголошене з волі людйни, лише святі
люди, послані від Бога, промовляли, натхнені Святйм Духом.
ГЛАВА 2.

1

2

А булй в народі й неправдйві пророки,
як і між вами будуть неправдйві вчителі,
які ведуть погубні єресі, і, відрікшися
Владйки, що їх відкупйв, наведуть на себе
скору загйбель.* Багато людей піде слідом
Понеділок 34-го тижня після 50-ці: Улюблені, насамперед
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3

4

5

6
7

8

9

за ЇХНЬОЮ розбещеністю, і через них буде
зневажатися дорога правди.* І з зажерливости ловйтим5ггь вас оманними словами;
засуд на них уже здавна не барйться і загйбель не дрімає.* Бо колй Бог не пощадйв ангелів, що булй згрішйли, але кйнув у пекло і передав їх у темну безодню,
щоб їх тримати на суд;* і колй він не пощадйв старовйнного світу, зберігши ли
ше ВІСІМ душ, з якйх був Ной, проповід
ник правди, і навів потоп на світ безбожних;* і колй він, щоб дати прйклад май
бутнім безбожникам, спалйв міста Содбму й Гомбру і засудйв їх на загйбель,* і
колй він вйрятував праведного Лота, яко
го пригнітала розбещена поведінка беззаконників;* бо праведник, живучй між нйми,
мучився день у день праведною душею, чу
ючи й дивлячйсь на учйнки беззаконних,
Господь знає, • як визволяти побожних
від спокуси, неправедних же, призначених
на кару, тримати на день суду;
____
Кінець понеділкові.

10

11

особлйво ТИХ, ЯКІ лише шукають бруднйх похотей тіла і зневажають Господа.
Зухвалі та нахабні, вонй не бояться кйдати наклепи на велйччя,* тоді як ангели.
Вівторок 34-го тижня після 50-ці: Улюблені, Господь знає,'
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сйлою І МІЦЦЮ більші, не ВИНОСЯТЬ на
НИХ зневажливого осуду перед Господом.*
Вонй, немов нерозумна тварйна, що з при
роди є на те, щоб її ловйли і нйщили,
зневажаючи те, чого не розуміють, будуть
знйщені у своїм зіпсутті* і зазнають кари
як відплату за несправедлйвість. Вонй
вважають повсякденні розкоші за щастя,
брудні й мерзенні, насолоджуються в сво
їх блудах, навіть, колй бенкетують з вами.* Очі в них сповнені перелюбом і грі
шать безнастанно; вонй зваблюють не
стійкі душі; серце в них вправне до зажфливости, — ДІТИ прокляття.* Вонй, покйнувши просту дорогу, зблудйли, ідуть
слідом за Валаамом, сйном Бебра, що полюбйв несправедлйву заплату,* тож одер
жав докір за свій переступ: ослйця німа,
під’яремна, заговорйла людським голосом
і спинйла нерозум пророка.* Вонй — дже
рела безводні, хмари, гонені хуртовйною;
для них приготована вічна чорна темнота.* Вонй верзуть пусті нісенітниці, роз
бещеними похотями тіла приваблюють лю
дей, ЯКІ ледве що втеклй від тих, що проводять життя в розпусті.* Вонй обіцяють
їм волю, самі будучи рабами зіпсуття, бо
хто ким був переможений, того він і невільником став.* Бо колй ті, що, пізнавши
ХОЧ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Глава З
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Господа І Спаса нашого Ісуса Христа,
втеклй від погані світу, і, знов омбтані
нею, їй піддаються, то останнє їх гірше,
21 ніж перше.* Ліпше було б їм дороги справедлйвости не пізнати, ніж, пізнавши,
відвернутися від переданої їм святої за22 ПОВІДІ.* нйми трапилося те, про що прйповідка влучно каже: Пес повернувся до
своєї блювотйни, або: Свиня, вймита,
качається у грязюці.

з

Кінець вівтіркові.
ГЛАВА 3.
1

2

3

4

5

6

Це, любі, вже друге • послання пишу
до вас. в них напоумненням розбуджую в
вас здорову думку,* щоб ви пригадували
ті слова, що їх святі пророки булй напе
ред сказали, та заповідь ваших апостолів, заповідь Господа і Спаса.* Насампе
ред знайте те, що за останніх днів прййдуть глузлйвці з насмішками, які жйтимуть у своїх похотях* і говорйтимуть: Де
той обіцяний його прихід? Відколй бо
батькй поснули, все залишається так, як
було на початку сотвбрення.* Скрйте пе
ред нйми, бо самі того хочуть, що небо
було здавна і що земля з водй постала
і через воду, словом Божим,* тому-то
Середа 34-го тижня після 50-ці: Улюблені, це вже друге
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СВІТ загйнув, затоплений водою.*

7 Нйнішнє ж небо і земля, тим самим сло
вом заховані, зберігаються для вогню на
день суду й погйбелі безбожних людей.*
8 Одне нехай не буде заховане перед вами,
любі: що одйн день перед Господом, як
тйсяча літ, а тйсяча літ, як одйн день.*
9 Господь не зволікає з обітницею, як деякі
вважають це зволіканням, а показує своє
довготерпіння до вас, бо не хоче, щоб
хтось загйнув, але щоб усї прийшлй до
10 покаяння.* День же Господній прййде, як
злодій; і тоді небо з шумом перейде, розп ^ ен і первні розтопляться, і земля з ді11 лами, що на ній, розпадеться.* І колй так
це все має розпастися, якйми святйми
слід вам бути у всім вашім житті та в по12 ббжності,* очікуючи й прискорюючи день
Божого приходу, колй небо, палаюче, роз
тане, а первні, розпалені, розтопляться.*
13 Нового ж неба і нової землі, в якйх пере
буває справедлйвість, ми, згідно з його
14 обіцянкою, очікуємо.* Тому, любі, очіку
ючи цього, старайтеся, щоб він знайшов
вас непорочними й бездоганними в мйрі.*
15 Довготерпелйвість Господа нашого вва
жайте спасінням, як і любий наш брат
Павло, за даною йому мудрістю, писав вам,*
16 що, зрештою, він робить в усіх листах.

Глава З

колй про це говорить. В НИХ Є дещо труд
не ДО зрозуміння, що його люди без ОСВІТИ
й не зміцнені у вірі перекручують, як і
інші писання, на свою власну погйбель.*
17 Ви ж, любі, знаючи це наперед, бережіть
ся, щоб не датися збаламутити ошукан
ством беззаконних і не відхилйтися від
18 своєї непохйтности;* але ростіть у благо
даті та пізнанні Господа нашого і Спаса
Ісуса Христа: йому слава тепер, і по день
__ __
вічний. Амінь.
Кінець середі.

Кінець другого послання святого апостола Петра. Воно
має в собі З глави, 5 церковних зачал, 61 стихів.
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СОБОРНІ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ІВАНА БОГОСЛОВА
Четверте Євангеліє, Одкровення і троє послань
— це багата літературна спадщина св. Євангелиста
Івана Богослова, який, щоправда, і жив найдовше з
усіх апостолів, і вмер «ветхий деньми»: в столітньому
віці. Його перше соборне послання дуже схоже на
Євангеліє. Змістом воно свідчить про великий дух і
богословську глибину улюбленого учня Христового.
Подібно, як і в Євангелію, говорить він багато про
братолюбство і доводить, що не вистачає самого піз
нання Бога, щоб спастися, але свою віру треба ще
оживляти любов’ю та зберіганням Божих заповідей.
Воднораз же він спростовує початкові єресі (Гно
стиків), які вже починали поширюватися. Вони стосу
вались до питання про втілення Божого Сина. Іван
же, очевидець (Ів. 21,24), свідчить, що Христос справді
споконвіку істинний Бог і справжній чоловік. Він Бог
і чоловік у одній особі. Друге послання, адресоване до
якоїсь Церкви, що її автор називає «вибрана пані».
Він перестерігає її перед спокусниками, антихриста
ми, які не визнають втіленого Ісуса Христа. Третє
звернене до улюбленого Ґая, зразкового християнина,
який радо гостив місіонерів, апостольських посланців,
і сам жив боговгодно. Ці листи написані десь біля 100
року християнської ери.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ ПЕРШОГО ПОСЛАННЯ
АПОСТОЛА ІВАНА БОГОСЛОВА
Глава 1
Іван — очевидний свідок Богочоловіка 1-4; Бог —
СВІТЛО 5-7; визнання гріхів 8-10
Глава 2
Любов — давня і нова заповідь
Глава З
Діти Божі не повинні грішити 1-10; братолюбство 11-24
Глава 4
Дух правди і омани 1-6; мотив братолюбства — любов
Божа 7-16; ознаки любови 17-21
Глава 5
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ПЕРШЕ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ІВАНА БОГОСЛОВА
ГЛАВА 1.
1

2

3

4
5
6

Що було споконвіку, • що ми чули, що
бачили нашими очйма, що оглядали і
чого руки наші доторкалися, про Слово
життя,* а життя об’явйлось, і ми бачили, і
свідчимо, і звістуємо вам життя вічне,*
що в Отця перебувало і нам з’явйлося, що
ми бачили й чули, звістуємо й вам, щоб
і ви мали спільність із нами. А наша
спільність з Отцем і з його Сйном Ісусом
Христом.* І це ми вам пйшемо, щоб ваша
радість була повна.* Ось та вістка, що ми
від нього чули і звістуємо вам: Бог є світло, і ніякої темряви в ньому немає.* Колй ми кажемо, що маємо з ним спіль
ність, а ходимо в темряві, то ми говоримо
8-го травня,

СВ.

Івана Богослова: Що було споконвіку, •

Зач.
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7 неправду І не чйнимо правди.* Колй ж
ходимо у СВІТЛІ, як він сам є у світлі, ми
маємо спільність одйн з одним, і Кров
Ісуса Христа, його Сйна, очйщує нас від
усякого гріха.
Кінець Богословові.

Колй МИ кажемо, •що не маємо гріха,
обманюємо себе самйх, і правди в нас не9 має.* Якже ми визнаємо наші гріхй, то
він вірний і правдйвий, щоб нам простйти наші гріхй і очйстити нас від усякої
10 неправди.* Колй ми кажемо, що ми не
згрішйли, то чйнимо його неправдомовним, і його слова в нас немає.
8

ГЛАВА 2.

Дітоньки мої, пишу вам те, щоб ви не
грішйли. Якже хтось згрішйть, ми ма
ємо заст}шника перед Отцем, Ісуса Хри2 ста, праведного.* Він примйрення за грі
хй наші і не лише за наші, але й за
3 гріхй всього світу.* З того знаємо, що ми
його пізнали, колй ми бережемо його за4 повіді.* Хто каже: Я його знаю, і запо
відей його не зберігає, той неправдомб5 вець і правди в ньому немає.* А хто збе
рігає його слова, в тому Божа любов
1

Четвер 34-го тижня після 50-ці: Улюблені, колй к ^ е м о ,

зач.
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справді досконала. З того знаємо, що ми
6 в ньому.* Хто каже, що в ньому пере
буває, повйнен так поводитись, як він
поводився.
Кінець четвергові.

7
8

9
10

11

12

13
14

15

Любі, не нову заповідь • вам пишу, а
давню, яку ви одержали спочатку. Ця давня заповідь, слово, що ви чули.* Проте,
нову заповідь пишу, що є правдйве в вас
і в ньому, бо темрява проминає і правдйве світло вже світить.* Хто каже, що він у
світлі, а ненавидить свого брата, той у
темряві й досі.* Хто ж любить свого бра
та, той у світлі перебуває і в ньому немає причйни до падіння.* Хто ж ненави
дить свого брата, той у темряві, і в темря
ві він ходить, і не знає, кудй йде, бо темрява йому засліпйла очі.* Пишу вам, ді
ти, бо ваші гріхй відпущені вам задля
його імени.* Пишу вам, батькй, бо ви пізнали того, хто споконвіку.* Пишу вам,
юнакй, бо ви перемоглй лукавого. Писав
вам, дітоньки, бо ви пізнали Отця. Писав
вам, батькй, бо ви пізнали того, хто спо
конвіку. Писав вам, юнакй, бо ви сйльні,
і слово Боже у вас перебуває, і ви перемоглй лукавого.* Не любіть світу, ні того,
П’ятниця 34-го тижня після 50-ці: Улюблені, не нову заповідь*
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світі. Колй хтось любить світ, у того
16 немає люббви Отця;* бо все, що в світі:
похіть тіла, похіть очей і гордість життя
17 - не від Отця, а від світу.* Світ проми
нає, і його пожадливість; той же, хто Бо
жу волю чйнить, перебуває повіки.
ЩО В

Кінець п’ятниці.

І як ви чули,
ЩО м а є п р и й т й а н т й х р и с т , а т е п е р б а г а 
т о а н т й х р и с т ів п о с т а л о , т о з ц ь о г о п із н а 19 ємб, що настала остання годйна.* 3-пбміж нас вййшли, але нашими не булй, бо
якбй булй нашими, то зостались би між
нами, і чф ез те вйявилося, що не всі во20 нй від нас.* Ви ж маєте помазання від
21 Святого Духа і все знаєте.* Я вам писав
не тому, що ви не знаєте правди, а тому,
що ви її знаєте і що ніяка брехня не по22 ходить від правди.* Хто неправдомбвець,
як не той, хто перечить, що Ісус є Христбс? Він є антйхрист, що відрікається
23 Отця і Сина.* Кожний, хто відрікається
Сйна, той і Отця не має. Хто ж визнає
24 Сйна, має Отця.* Те, що ви чули спочат
ку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас пе
ребувати буде те, що ви спочатку чули, то
й ви будете в Сйні і в Отці перебувати.*
18

Діти, •о с т а н н я це

ГОДЙна.

Понеділок 35-го тижня після 50-ці: Діти,

Зач.
71

154

Перше соборне послання апостола Івана Богослова

Ось та обітниця, яку ВІН сам обіцяв вам:
26 життя вічне.* Це я написав вам про тих,
27 що вводять вас в оману.* А помазання,
яке ви від нього прийнялй, у вас перебу
ває і ви не потребуєте, щоб хтось навчав
вас, бо його помазання вас про все навчає.
Воно правдйве й необманне; і як вас на28 вчйло, в тому перебувайте.* І тепф, ді
тоньки, перебувайте в ньому, щоб, як з’я
виться, ми міли довір’я пф ед ним і не
29 осоромилися під час його приходу.* Колй
ви знаєте, що він праведний, то знайте
теж, що всякий, хто чйнить справедлйвість, від нього народйвся.
25

ГЛАВА 3.
1

2

3
4
5
6

Дивіться, яку любов дарував нам Отець,
щоб ми звалися дітьмй Божими — і нйми
ми є. Тому світ нас не знає, бо він його
не пізнав.* Любі, ми тепер — діти Божі, і
ще не вйявилось, чим будемо. Але зна
ємо, що, колй вйявиться, ми будемо подіб
ні до нього, бо ми побачимо його, як є.*
І кожен, хто має на нього цю надію, очйщує себе, так само, як і він чйстий.* Кож
ний, хто чйнить гріх, чйнить також беззаконня, бо гріх є беззаконня.* Ви ж зна
єте, що він з’явиться, щоб узяти наші гріхй, а гріха в ньому нема.* Кожен, хто в
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ньому перебуває, не грішйть. Кожен, хто
грішйть, його не бачив і його не пізнав.*
7 Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в
оману. Хто чйнить правду, той праведний,
8 як і він праведний.* Хто чйнить гріх, той
від диявола, бо диявол грішйть від почат
ку. На це Син Божий з’явйвся, щоб знй9 щити діла диявола.* Кожен, хто народйвся від Бога, не чйнить гріха, бо в ньому
перебуває його насіння; і він не може грі10 шйти, бо він від Бога народйвся.* Цим
виявляються діти Божі і діти диявола:
Кінець понеділкові.

Кожний, • ХТО не ЧЙНИТЬ справедлйвости, не є від Бога, а й той, хто не любить
11 брата свого.* Бо це та вістка, яку ми чули
від початку, щоб ми одйн одного любй12 ли,* а не як Каїн, якйй був від лукавого і
убйв свого брата. Та й за що він його
вбив? Бо його вчйнки булй лихі, а його
13 брата справедлйві.* Не дивуйтеся, братй,
14 колй світ вас ненавидить.* Ми знаємо,
що ми перейшлй від смфти до життя, бо
любимо братів; бо, хто не любить, той у
15 смерті перебуває.* Кожний, хто ненави
дить брата свого, є душегубець, а ви зна
єте, що ніякий душегубець не має в собі
Вівторок 35-го тижня після 50-ці: Улюблені, кожний,
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ЖИТТЯ ВІЧНОГО, ЩО В ньому перебувало б.*
16 З ЦЬОГО ми п із н ій любов, що він за нас
поклав свою душу; і ми також повйнні
17 за братів душі класти.* Колй хтось має
достатки цього світу і бачить брата свого
в нестачі, і замикає перед ним своє сер
це, то як любов Божа може перебувати в
18 ньому?* Дітоньки! Не любімо словом, ані
19 язиком, але ділом і правдою.* З цього пі
знаємо, що ми від правди і заспокоїмо
20 перед ним серце наше;* колй б серце об
винувачувало нас: Бог більший, ніж
наше серце, і він усе знає.
К і н е ц ь В ІВ Т Ір К О В І.

Любі, КОЛЙ н а ш е сер ц е • н ас н е з в и н у 22 вачує, то ми маємо довір’я до Бога,* і
чого тільки попросимо, одержимо від ньо
го, бо заповіді Його бережемо і чйнимо
23 те, що йому до вподоби.* А його заповідь
така: Вірувати в ім’я його Сйна і любй24 ти одйн одного, ЯК він нам наказав.* А
хто його заповіді зберігає, той перебуває
в ньому, а він у ньому; і ми знаємо, що
він перебуває в нас, від Духа, що його
він дав нам.

21

Середа 35-го тижня після 50-ці: Улюблені, колй наше серце
Цей і на вечірні Богословові, перша паремія.
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ГЛАВА 4.
1

2

3

4
5
6

Любі, не кожному духові Вірте, але ви
пробовуйте духів, чи вонй від Бога, ба
гато бо неправедних прийшло на світ.*
з цього пізнавайте духа Божого: кожен
дух, якйй визнає, що Ісус Христбс прийшов у тілі, той від Бога.* А кожний дух,
що не визнає Ісуса, той не від Бога, але
антйхрист, про якого ви чули, що приходить, та й тепф уже в світі.* Ви, дітоньки,
від Бога, і їх перемоглй, бо більший той,
хто у вас, ніж той, хто в СВІТІ.* Вонй від
світу, тому й по-світському говорять, і
світ їх слухає.* Ми від Бога. Хто знає Бо
га, слухає нас; хто ж не від Бога, не слу
хає нас. З цього пізнаємо духа правди і
духа омани.
Кінець середі і першої паремії.

7

Любі, любім одйн одного, бо любов від
Бога, і кожен, хто любить, народйвся від
8 Бога і знає Бога.* Хто не любить, той не
9 пізнав Бога, бо Бог — це любов.* Цим вйявилась до нас любов Божа, що Бог по
слав у світ свого єдинорбдного Сйна, щоб
10 ми жилй через нього.* А любов Божа по
лягає не в тому, що ми Бога полюбйли,
але що він полюбйв нас і послав свого
Сйна на очйщення за гріхй наші.
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Любі, • колй Бог нас так полюбйв, то й
МИ ПОВЙННІ ОДЙН одного любйти.
12
Б о г а ^ Г ніхто ніколи не бачив. Колй
любимо ОДЙН одного, то Бог у нас пере13 буває, і Його любов у нас досконала.* Що
ми перебуваємо в ньому, і він у нас, пі
знаємо з того, що він дав нам від свого
14 Духа.* І ми бачили, і свідчимо, що Отещ>
15 послав Сйна, Спасйтеля світу.* Хто ви
знає, що Ісус — Син Божий, Бог у тому
16 перебуває і він у Ббзі.* Ми п із н ій й
увірували в ту любов, яку Бог має до
нас. Бог є любов, і хто перебуває в лю
бові, той перебуває в Ббзі, і Бог перебу
ває в ньому.
11

Кінець другої паремії.

17

Любов у нас звершується в тому, що
ми маємо довір’я в день суду, бо як він є,
18 так і ми в цьому світі.* Страху нема в лю
бові, а, навпакй, досконала любов прога
няє страх, бо страх має в собі кару, а хто
19 боїться, той недосконалий у любові.* Ми
любимо, бо він пфший полюбйв нас.
Кінець апостолові.

Друга паремія: Улюблені, •
26-го вересня, переставлення Апостола Івана Богослова:
Улюблені^ Бога -

зач.
зач.
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Колй ХТОСЬ каже: •Я люблю Бога, а не- зач
навидить свого брата, той неправдомовець.
Бо хто не любить свого брата, якого ба
чить, той не може любйти Бога, якого не
бачить.* І таку заповідь ми одержали від
нього: Хто любить Бога, той нехай лю
бить і брата свого.
ГЛАВА 5.

Кожен, хто вірує, що Ісус є Христбс,
народйвся від Бога; і кожен, хто любить
того, хто породйв, любить і того, хто наро2 дйвся від нього.*
того пізнаємо, що лю
бимо дітей Божих, колй любимо Бога і
3 заповіді його виконуємо.* Бо це є любов
Бога: берегтй його заповіді. А заповіді
4 його не тяжкі.* Бо все, що народжується
від Бога, перемагає світ. Ось перемога,
5 яка перемогла світ: це віра наша.* А хто
перемагає світ, як не той, хто вірує, що
Ісус є Син Божий?
1

з

Кінець третьої паремії.

6

Це той, хто прийшов водою і кров’ю,
і Духом: Ісус Христбс. І не тільки водою,
> але водою і кров’ю. І Дух свідчить, бо Дух,
7 то правда;* бо троє свідчать на небі: Отець,
Четвер 35-го тижня після 50-ці; Улюблені, колй хтось каже:
Цей і третя паремія.
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8
9

10

11

12

13
14

15
16

17
18

Слово І Святйй Дух; і ці троє — одно.*
І троє свідчать на землі: Дух, і вода, і кров,
і ті троє — одно.* Колй приймаємо свід
чення людське, то свідчення Боже більше.
Таке бо свідчення Боже, що він свідчить
нам про свого Сйна.* Хто вірує в Сйна
Божого, той має в собі це свідчення. Хто
не вірує в Бога, той робить його неправдомбвним, бо він не вірить свідченню,
якйм Бог свідчить про свого Сйна.* І ось
це свідчення: Бог дав нам життя вічне, і
це життя в його Сйні.* Хто має Сйна, той
має життя; хто ж Сйна Божого не має, той
не має життя.* Я вам написав це, щоб ви
знали, що маєте життя вічне і щоб ви
вірували в ім’я Сйна Божого.* А це є до
вір’я, яке маємо до нього: що, колй проси
мо чогось згідно з його волею, він вйслухає нас.* І колй знаємо, що він нас вйслухає, чого б ми не просйли, то знаємо, що
одержуємо те, що просйли.* Колй хто ба
чить брата свого, якйй грішйть гріхом
не на смерть, нехай молиться, і він дасть
йому життя, тим, що грішать не на
смерть; бо є гріх, що веде на смерть, і я
не за цей кажу, щоб молйтися.* Всяка несправедлйвість є гріхом, але є гріх, що не
на смерть.* Ми знаємо, що кожен, хто народйвся від Бога, не грішйть. Але паро-

Глава 5

джений ВІД Бога береже себе, і лукавий не
19 займає його.* Ми знаємо, що ми від Бога
20 і що ввесь світ лежйть у лихому.* Ми
знаємо також, що Божий Син прийшов і
дав нам розум, щоб ми Правдйвого пі
знали. І щоб ми булй в його справжнім
Сйні Ісусі Христі. Він є правдйвий Бог і
21 життя вічне.* Дітоньки, бережіться ІДОЛЬ
СЬКИХ жертв. Амінь.
Кінець четвергові.

Кінець першого соборного послання апостола Івана
Богослова, яке має в собі 5 глав, 7 церковних зачал,
105 стиків.
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ДРУГЕ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ІВАНА БОГОСЛОВА
ГЛАВА 1.
1

2

3

4

5

6

Старець •— вйбраній пані та її дітям,
що їх я у правді люблю, і не тільки я одйн,
але й усі ті, що пізнали правду,* задля
правди, що в нас перебуває і буде повік
із нами.* Нехай з нами буде благодать,
милосердя й мир від Бога Отця й від Ісуса Христа, Отцевого Сйна, у правді та в
любові.* Я дуже зрадів, що між твоїми
дітьмй знайшов такйх, які живуть у прав
ді за заповіддю, яку ми прийнялй від
Отця.* І тепер прошу тебе, пані, не щоб
я писав тобі нову заповідь, але ту, яку
маємо від початку: любімо одні одних.*
Любов же в тому, щоб ми жилй за його
заповідями. А заповідь ця, як то ви чули
П’ятниця 35-го тижня після 50-ці: Старець

зач.
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7

8
9

10

11
12

•
13
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початку: щоб ви жилй в любові.* Ба
гато бо спокусників розповсюднилось у
СВІТІ, що не визнають Ісуса Христа, якйй
прийшов у ТІЛІ. Тбй-то є спокусник і антйхрист.* Уважайте на себе, щоб не втра
тити те, що ми заробйли, але щоб прийняти повну нагороду.* Кожен, хто пере
ступає науку Христову і в ній не перебу
ває, не має Бога. Хто ж перебуває в науці Христовій, той має Отця і Сйна.* Як
що хтось приходить до вас і не приносить
тієї науки, того не приймайте до хати .
і не вітайте.* Бо хто його вітає, той бере участь у його лихйх учйнках.* Чимало
мав я до вас писати, та не хотів на папе
рі й чорнйлом, але надіюся прийтй до вас
і усно з вами поговорйти, щоб радість вапіа була повна.* Вітають тебе діти твоєї
вйбраної сестрй. Амінь.
ВІД

Кінець п’ятниці.

Кінець другого послання апостола Івана Богослова, яке
має в собі: 1 главу, 1 церковне зачало, 13 стихів.

ТРЕТЄ СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ІВАНА БОГОСЛОВА
ГЛАВА 1.
1
2

3

4
5
6

7
8

Старець •- улюбленому Ґаєві, якого я
справді люблю.* Бажаю, щоб тобі в усьбму добре велося і щоб ти був здоровим,
так як і твоїй душі ведеться добре.* Я ду
же зрадів, колй прийшлй братй і засвід
чили про твою правду: як ти в правді живеш.* Більшої радости в мене немає, як
довідатися, що мої діти живуть у правді.*
Любий, ти вірно чйниш у тому, що робиш
для братів, а зокрема для чужйнців.* Бонй перед Церквою свідчили про твою лю
бов. Ти добре зробиш, колй вйрядиш їх,
як це Богові до вподоби.* Бонй бо вййшли
заради його імени, нічого не бравши від
поган.* Проте, мусимо такйх приймати.
Понеділок сирний: Старець

Зач.
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9 щоб булй співробітниками правди.* Я пи
сав до Цфкви, але Діотреф, що хоче в
10 них бути першим, нас не приймає.* Тому
я прийду, згадаю про його вчйнки, які
він творить і безчестить нас лихйми сло
вами. Та тим він не вдоволяється, але й
сам не приймає братів, і боронить тим,
ЯКІ хочуть приймати, і виганяє з Церкви.
11 Любий, наслідуй не зло, а добро. Бо хто
добро чйнить, той від Бога. Хто чйнить
12 зло, той не бачив Бога.* А про Димйтрія
всі свідчать, навіть і сама правда. І ми
теж СВІДЧИМО і ви знаєте, що наше свГд13 чення правдйве.* Чимало я мав тобі пи
сати, але не хочу писати чорнйлом та
14 пером,* бо надіюсь незабаром побачитися
15 з тобою і усно поговорйти.* Мир тобі. Ві
тають тебе друзі. Вітай друзів пойменно.
АмГнь.
Кінець сирному понеділкові.

Кінець третього послання апостола Івана Богослова,
яке має в собі 1 главу, 1 церковне зачало, 15 стихів.
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СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ЮДИ
Юда, рідний брат апостола Якова молодшого і ро
дич Ісуса Христа, написав коротенького листа, в яко
му остерігає вірних від розбещених та гордих провід
ників і заохочує їх до постійности та до тривалого
доброчинства.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ ЮДИ
Глава 1
Привіт 1-2; неправдиві вчителі 3-7; їхня гординя й
розбещеність 8-16; пересторога 17-25

СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ЮДИ
ГЛАВА 1.
✓

^

Юда, слуга Ісуса Христа, • брат Якова,
поклйканим, любим у Ббзі Отці, а кусом
2 Христбм збереженим і вйбраним,* хай ми
лосердя, і мир, і любов вам помножаться.*
3 Любі, я пйльно стараюся писати вам про
наше спільне спасіння і уважаю необхід
ним написати вам, щоб вас заохотйти бо
ротися за віру, передану раз назавжди
4 святйм.* Бо до вас просмикнулися деякі
люди, ЯКІ здавна булй призначені на засуд; безбожні, ЯКІ ласку нашого Бога обер
тають на розпусту і відрікаються від на
шого єдйного Владйки і Господа Ісуса Хри5 ста.* Я хочу пригадати вам, хоч ви зна
єте те все, що Господь, вйзволивши людей
1

Сирний вівторок: Юда, слуга Ісуса Христа, •

зач.
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6

7

8

9

10
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З Єгйпетського краю, згодом віддав на
погйбель тих, ЯКІ не вірували.* І ангелів,
ЯКІ не збереглй своєї гГдности, а полишйли своє житло, зберіг у ВІЧНИХ кайданах,
під темрявою, на суд велйкого дня.* Так
само Содома і Гомбра з сусідніми містами,
ЯКІ такйм самим способом розпусничали
і пішлй за ІНШИМ тілом, лежать як прйклад, скарані вічним вогнем.* Отак і ці,
також у маячінні, бруднять тіло, відкидають Божу владу і зневажають велйччя.*
І тоді, як сам архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним
про тіло Мойсея, не наважився вйнести
зневажливого суду, але сказав: Нехай тебе Господь судить,* — то ці зневажають
те, чого не знають; а що, немов та нерозумна звірина, з природи знають, тим
себе осквернюють.
Кінець вівтіркові.

Горе їм, бо вонй пішлй •дорогою Каїна Зач. й
78
і у відплату попали в обман Валаама, і
12 у бунті Корея загйнули.* Такі то плюгавці на ваших бенкетах люббви жйвляться
безсоромно з вами і себе випасають; хмари безводні, вітрами гнані; дерева осінні
13 безплідні, ДВІЧІ помфлі, вйкорінені;* люті хвйлі морські, що власним соромом
Сирний четвер: Браття, горе тим, що пішлй
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Глава 1

шумують; зорі блукаючі, якйм збережена
14 мрячна темрява повіки.* Про них також
пророкували Енох, сьомий від Адама, ка
жучи: Ось прййде Господь зі своїми де15 сятками тйсяч святйх,* щоб учинйти суд
над усіма і вйявити всім безбожним усГ
ВЧЙНКИ їхньої безббжности, ЯКІ вонй без
божно накоїли, та за всі зневаги, що ті
безбожні грішники проти нього говорй16 ли.* Вонй ремствують, нарікають на своіо
долю і йдуть за своїми похотями; уста ж
їхні гордовйто промовляють, підлещують17 ся для кбристи.* Ви ж, любі, пригадайте
слова, що вам пророкували апостоли Го
їв епода нашого Ісуса Христа,* які вам говорйли: Останнього часу будуть насмішни
ки, що діятимуть у своїх безбожних пбхо19 тях.* Це ті, що СІЮТЬ розбрат, що не ма20 ють духа.* Ви ж, любі, що будуєтеся на
шою найсвятішою вірою і молитесь у
21 Святому Дусі,* бережіть себе самйх у Бо
жій любові, очікуючи милосердя Господа
нашого Ісуса Христа для вічного життя.*
22 Тих, що вагаються, старайтеся перекона
ти; ІНШИХ рятуйте, вириваючи з вогню;*
23 до ІНШИХ майте повне страху милосердя,
ненавидьте навіть одежу, забруджену ті24 лом.* Тому ж, хто мбже зберегтй вас від
занепаду і поставити перед своєю славою
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25 непорочними В радості,* єдйному Богу,
Спасу нашому, через Ісуса Христа, Го
спода нашого, слава, велич, сйла й могут
ність перед усіма віками, і нйні, і по всі
вікй. Амінь.
Кінець сирному четвергові.

Кінець послання апостола Юди, яке має в собі 1 главу,
2 церковні зачала, 25 стихів.

ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
Павло, названий також Савло, походив з Тарсу у
Кілікії. Був юдей з покоління Веніямина, фарисей і
римський громадянин, вихований в Єрусалимі під
проводом славного вчителя Гамалиїла. Він завзято
переслідував християн, аж з’явився йому Христос Го
сподь біля Дамаску і зробив із нього визначного апо
стола, який позасновував Церкви в Азії і на сході Европи. Наприкінці його ув’язнено в Єрусалимі, а згодом
вислано до Риму, де 66 року його вдруге ув’язнено ра
зом з верховним апостолом Петром. Після того стято
йому голову при Остійському шляху. Так то кров’ю він
засвідчив свою науку про Христа.
Щоб підтримати засновані Церкви у вірі, погодити
деякі непорозуміння, порадити, розв’язати сумніви та
заохотити до дальшої праці, Павло написав 14 по
слань-листі в до окремих громад-Церков і до поодино
ких осіб. Листи його назнаменовані глибиною бого
словської науки, а крім того в них є чимало мораль
них вказівок. Ті, однак, не є викладені систематич
ним порядком і не подають суцільного навчання.
Лише уривками, в окремих листах віддзеркалено
об’явлену правду, яку в цілості він навчав усно. Автор
у листах тільки натякає на ті правди, які треба було
пригадати, шоб викласти цю чи іншу правду, яка спо
нукала його написати даного листа. До того, спосіб ви
кладу його писань, хоч піднеслий, проте повністю
спрямований на одне питання і не бере до уваги ін
ших питань, що з ним пов’язані. Звідси уривчастість
і не мало антитез, принагідних семітських зворотів,
які утруднюють зрозуміння.
Зокрема лист до Римлян глибокий та пориваючий
у викладі, нелегкий до зрозуміння. Про те свідчать і
слова СВ. апостола Петра: «Як і любий наш брат Павло
з даної мудрости писав був. Є дещо в його листах
трудне до зрозуміння, що люди без освіти й неутверджені в вірі перекручують, як і інші писання, на свою
власну погибель» (2 Пт. 3,15-16).
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ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО РИМЛЯН
Послання до Римлян глибиною своєї науки займає
перше місце між Павловими листами. В ньому апо
стол висвітлює взаємини між вірою і законом, між
природою і благодаттю, викладає необхідність віри
для оправдання перед Богом. У листі автор згадує про
пожадливість, яка тягне до гріха, про відкинення Ізраїля, про його навернення та спасіння поган. У нього
постійно на очах двоякі читачі: християни з обрізання
(юдеї) і ті, що навернулися з поган. їх усіх він об’єднує
в одне містичне тіло, якого голова — Христос. Св.
Павло вже давно мав намір прийти до Риму, але, як
він сам каже, все щось ставало на перешкоді. Нареш
ті, під кінець третьої апостольської подорожі, у 57-58
р. задумав нести світло Христової науки на Захід, де
про Христа ще не знали. Тож думав з Риму дістатись
до Еспанії, несучи Христову благовість і вченим і невченим. Його апостольська ревність не знала інших
меж, хіба що границі тодішнього світу. Та поки подо
рож до Риму йому пощастить, апостол задумує приго
тувати собі ґрунт у столиці світу саме написанням
цього листа, щоб себе пред’явити римській християн
ській громаді. Лист написаний був до Римлян у Корінті, зимою у 57-58 р., коли то Апостол провів три мі
сяці у тому місті.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ ДО РИМЛЯН
Глава 1
Привіт Римлянам 1-7; Павло бажає їх відвідати 8-15;
зміст послання 16-17; ідолопоклонства 18-23; мораль
на розгнузданість 24-32

Глава 2
Юдеї не ліпші від поган 1-11; не виконують закону 1224; в чому важливість і значення обрізання 25-29

Глава З
Бог вірний — виконує обітниці 1-8; всі люди згрішили
9-20; потребують виправдання через віру 21-31

Глава 4
Авраам оправданий вірою 1-8; ще перед обрізанням 912; обітниці 13-25

Глава 5
Оправдання людини: примирення з Богом 1-4; надія
на спасіння 5-11; первородний гріх 12-21

Глава 6
Людина у Христі: вмерла для гріха 1-11; живе для
Бога 12-19; покликана до життя вічного 20-23

Глава 7
Закон і ласка — немов подружжя 1-6; закон і гріх 713; боротьба тіла з духом 14-20; перемога завдяки
ласці 21-25

Глава 8
Життя тілесне і духове 1-11; Боже усиновлення 12-17;
все сотворіння очікує оновлення 18-25; — разом з прославою вибранців Божих 26-30; ніщо їх не розлучить
з Христом 31-39

Глава 9
Доля Ізраїля: Божі обітниці 1-13; місце вибраного на
роду займають погани 14-33

Глава 10
Помилка юдеїв 1-13; вони не прийняли Євангелія 14-21
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Глава 11
Відкинення Ізраїля частинне й дочасу 1-10; напри
кінці він навернеться 11-24; весь Ізраїль спасеться
25-36

Глава 12
Життя християн: жива жертва 1-2; одне містичне тіло
3-8; багате чеснотами 9-21

Глава 13
Послух законній владі 1-7; любов понад усе 8-10; час
пробудитися духово 11-14

Глава 14
Голос сумління — правило поведінки: не суди іншого
і не спокушай слабих у вірі.

Глава 15
Христос нам приклад 1-13; Павло слуга Христа між
поганами 14-21; через Рим в Еспанію 22-33

Глава 16
Доручення і привіти друзям 1-16; пересторога перед
бунтівниками 17-20; привіт співробітникам 21-24; за
ключне славослов’я 25-27

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО РИМЛЯН
ГЛАВА 1.
1

2

3
4
5

6
7

Павло, *слуга Христа Ісуса, поклйканий
апостол, вйбраний для Євангелія Божого,*
яке Бог наперед був обіцяв через своїх
пророків у Святйх Писаннях* про Сйна
свого, народженого тілом із сімени Давйда,* установленого Сйном Божим у сйлі,
духом святости, через воскресіння мфтвих,
— про Ісуса Христа, Господа нашого,* че
рез якого ми одержали ласку й апостольство на послух віри між усіма народами
на прославу йог(>імеірі,*^між якйми й ви,
поклйкані Іс^ей 5^йст^;=(^сім, що в Рймі,
Божим улюбленим, поклйканим святйм:
Вівторок 1-го тижня після 50-ці: Павло,

зач.
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Благодать • вам і мир від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа.
Переступи вівтіркові.

8

Насамперед дякую Богові моєму, через
Ісуса Христа, за всіх вас, що віра ваша
9 славиться по всьому СВІТІ.* Свідок бо мені
Бог, якому я служу моїм духом, благовістуючи його Сйна, що я безперестанно
10 згадую вас* і завжди прошу в моїх молит
вах, чи нарешті пощастйть мені, з волі
11 Божої, прийтй до вас,* бо прагну вас ба
чити, щоб поділйтися з вами духовним
12 даром, щоб вас укріпйти,* тобто підбадьо
ритись разом з вами, спільною вірою, ва
_____
шою й моєю.
'

Кінець суботі.
Читай вівтіркові:

13

Не хочу, братй, від вас таїти, що я часто
мав намір прийтй до вас, та досі завжди
мені щось ставало на перешкоді, щоб ма
ти якйй плід і між вами, як і між іншими
14 народами.* Я почуваю себе боржником
перед греками і чужоземцями, розумни15 ми і нерозумними:* щодо мене, отже, я
готовий і вам, що мешкаєте в Рймі, про16 повідувати Євангеліє.* Бо я не соромлюся
Євангелія: воно бо сйла Божа на спасіння
кожному, хто вірує: перше юдеєві, а потім
Субота 1-ша після 50-ці: Браття, благодать

зач.
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17 грекові;* справедлйвість бо Божа об’явля
ється в ньому з віри у віру, як напйсано:
Праведник з віри жйти буде.
Кінець вівтіркові.

Бо Г Н ІВ Божий • відкривається з неба
на всяку безбожність і несправедлйвість
людей, які правду тримають у несправед19 лйвості;* тому що те, що можна відати про
20 Бога, їм явне, бо Бог їм об’явйв.* Невйдиме бо його, від початку сотвбрення світу,
роздумуванням над творами стає вйдимим: його вічна сйла і божество, так що
21 нема їм оправдання.* Бо, пізнавши Бога,
не як Бога прославляли або дякували йо
му, але попали на пусті думкй в своїх
міркуваннях, затьмйлось їхнє нерозумне
22 серце.* Називаючи себе мудрими, стали
23 дурнйми* і перемінйли славу нетлінного
Бога на подобу, що зображує тлінну лю24 дйну, птахів, чотириногих і гадів.* Тому
й вйдав їх Бог на поталу похотей їхнього
серця на нечистоту, щоб вонй самі сквер25 нйли власні тіла між собою.* Вонй замінйли Божу правду на неправду і віддава
ли честь, і служйли сотворінню замість
Творцеві, якйй благословен повіки.
26 Амінь.* Тому то вйдав їх Бог прйстрастям
ганебним, бо їхні жінкй змінйли природні
18

Середа 1-го тижня після 50-ці: Браття, гнів Божий

Зач.

С?1_

178

Послання до Римлян

27

ЗНОСИНИ на протиприродні;* так само й
ЧОЛОВІКИ, лишйвши природні зносини
з жінкою, запалали своєю пожадливістю
одйн до одного, чйнячи ганьбу, чоловіки
на чоловіках, і приймаючи на собі самйх
належну плату свого блуду.
Кінець середі.

І КОЛЙ • ВОНЙ не вважали потрібним
триматися правдйвого пізнання Бога, вйдав їх Бог на п о т ^ у їхніх думок чинйти
29 негодяще:* ВОНЙ повні всякої несправедлйвости, лукавства, захланности, злоби,
повні заздрости, убйвства, колотнечі, під30 ступу, лихої волі;* вонй обмовники, на
клепники, богоненависники, зухвалі, гор
ді, хвалькй, винахідники зла, неслухняні
31 батькам,* нерозумні, зрадлйві, безсер32 дечні, немилосердні.* Вонй, хоч пізнали
Божий прйсуд, що, хто таке чйнить, за
слуговує на смерть, не тільки це роблять,
але і схвалюють тих, що таке чйнять.
28

ГЛАВА 2.
1

2

Ось чому немає тобі оправдання, хто
б ти не був, о чоловіче, що судиш; бо в
чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш: чйниш бо те саме, що судиш;* ми ж
Четвер 1-го тижня після 50-ці: Браття, колй •

Зач.
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3

4

5

6
7

8
9
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знаємо, ЩО суд Божий є по правді на тих,
що таке чйнять.* Чи думаєш про те, о чо
ловіче, якйй судиш тих, що таке саме
чйнять, і сам так робиш, що ти суду Б6жого унйкнеш?* Або погорджуєш багат
ством його добротй, поблажливости і довготерпелйвости, не знаючи, що Божа доброта веде тебе до покаяння?* Та ти жор
стокістю твоєю і нерозкаянністю серця
збираєш гнів на себе в день гніву, колй
об’явиться правдйвий суд Бога,* що воздасть кожному за його вчйнками:* тим,
що витривалістю в добрім ділі шукають
слави, чести і нетління — життя вічне;*
а сварлйвим та неслухняним правді, але
слухняним крйвді — гнів та обурення.*
Горе й лйхо на всяку душу людську, що
чйнить зло: на юдея перше, а потім грека.
Кінець четвергові.

Слава ж • і честь, і мир усякому,
хто чйнить добро, юдеєві перше, а потім
11 грекові,* бо Бог не дйвиться на особу.*
12 Бо ті, що згрішйли, не маючи закону, без
закону і згйнуть; а ті, що згрішйли під
13 законом, будуть законом суджені.* Бо не
слухачі закону справедлйві перед Богом,
а виконавці закону вйправдаються.
10

Неділя 2-га після 50-ці: Браття, слава

Зач.
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14

Бо колй •погани, що не мають закону,
з природи виконують те, що законне, вонй,
15 не маючи закону, самі собі закон;* вонй
виявляють ДІЛО закону, напйсане в їхніх
серцях, як СВІДЧИТЬ їм їхня совість і думкй, то засуджуючи їх, то оправдуючи,*
16 в день суду, колй Бог, ЗГІДНО з моїм Євангелієм, судйтиме таємні вчйнки людей
через Ісуса Христа.
Кінець неділі.

17
18

19
20

21

22

23
24
25

Та колй ТИ, ЩО звешся юдеєм, що спираєшся на закон і хв^ишся Богом,* ти, що
знаєш його волю і, навчйвшись із закону,
розбираєш, що краще,* упевняєш себе,
що ти провіднйк СЛІПЙХ, СВІТЛО тих, що в
темряві,* вихователь невігласів, учйтель
дітей, бо маєш у законі наче втілення
знання і правди,* — ти, отже, що інших
навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш.* На
казуєш не чинйти перелюбу — і чйниш
перелюб. Гидуєш бовванами — і чйниш
святотатство.* Ти, що хвалишся законом,
переступом закону Бога зневажаєш.* Бо
як напйсано: Через вас ім’я Боже зневажається між поганами.* Обрізання корйсне, колй виконуєш закон; а колй ти
переступаєш закон, обрізання твоє стало
П’ятниця 1-го тижня після 50-ці: Браття, колй •

Зач.

82

Глава З

необрізанням.* Колй ж необрГзаний пиль
нує постанов закону, хіба не зарахується
йому його необрїзання за обрізання?*
27 І необрізаний по природі, виконуючи за
кон, осудить тебе, якйй, хоч і маєш Писан
ня та обрізання, є переступником закону.
28
Бо юдей • не той, що такйм є назовні,
29 і не те обрізання, що назовні, на тілі,* а
той, хто юдей потаємно, і таке обрізання
серця — за духом, не за буквою. Такому
хвала не від людей, але від Бога.

181

26

Кінець п’ятниці.

ГЛАВА 3.
1
2

3
4

5

6
7

Що, отже, більше має юдей, або яка
користь з обрізання?* Велйка, з кожного
погляду: насамперед, тому що їм булй
довірені пророцтва Божі.* А що, колй де
які не повірили? Хіба їхня невіра знйщить
вірність Божу?* Ясно, що ні. Бо Бог правдйвий, а кожний чоловік брехлйвий, як
напйсано: Щоб ти оправдався у твоїх сло
вах і переміг, колй будуть тебе судйти.*
Колй ж наша несправедлйвість виявляє
Божу справедлйвість, що скажемо? Хіба
Бог — по-людському говорю! — несправедлйвий, колй наводить гнів свій?* Зовсім
ні. Бож як мав би Бог світ судйти?* Та колй
Понеділок 2-го тижня після 50-ці: Браття, юдей

Зач.
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14
15
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Божа правда моєю неправдою збільшу
ється йому на славу, навіщо ж мене ще,
як грішника, судйти?* Чому, отже, деякі
нас очорнюють і деякі говорять, нібито ми
кажемо: Робімо зло, щоб із нього вййшло
добро? На такйх суд справедлйвий.* То
що ж, хіба ми кращі? Зовсім ні. Бож ми
перед тим обвинуватили юдеїв і греків,
що вонй всі під гріхом,* як напйсано: Немає справедлйвого ні одного;* немає тямущого, немає, хто шукав би Бога.* Усі
з дороги збйлися, зробйлися нікчемні. Не
має, хто творйв би добро, немає ні одного.*
їхнє горло — гріб відкрйтий, язйк їх кує
обман, отрута гадюча у них під губами;*
уста в них повні прокльонів і гіркотй.*
Щоб проливати кров, швидкі їхні ноги;*
на їхніх дорогах злйдні й руіна;*^вонй не
відають дороги мйру.^ Немає страху Бо
жого у них перед отама.
ІСінець понеділкові.

19

20

21

Ми Ж знаємо, • ЩО все, що закон гово
рить тим, які під законом, говорить, щоб
усякі уста замовкли і щоб увесь світ вйзнав себе вйнним перед Богом;* бо ніхто
не вйправдається перед ним ділами закону: законом бо гріх пізнається.* Тепер
же без закону з'явйлася Божа справедСубота 2-га після 50^і: Браття, ми знаємо,
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ливість, засвідчена законом і пророками;*
22 справедлйвість Божа через віру в Ісуса
Христа для всіх, хто вірує, бо нема різ23 нйці.* Всі бо згрішйли і позбавлені слави
24 Божої,* і виправдуються його ласкою, що
25 через відкуплення В Ісусі Христії* якого
вйдав Бог як жертву примйрення в його
крові, чф ез віру, щоб вйявити свою спра
ведлйвість відпущенням колйшніх грі26 хів,* за час довготерпіння Божого, щоб
вйявити свою справедлйвість за нйнішнього часу, щоб він був справедлйвий і
виправдував того, хто вірує в Ісуса.
Кінець суботі.

27

Де Ж ТОДІ хвальба? Вона вйключена.
Якйм законом, діл? Ні, але законом віри.
28
Бо ми вважаємо, • що чоловік виправ29 дується вірою, без діл закбну.* Хіба Бог
— тільки юдеїв, а не поган? Авжеж, і по
зо ган,* бо є лиш одйн Бог, що виправдує
обрізаних завдякй вірі і необрізаних че31 рез віру.* То, отже, ми вірою касуємо за
кон? Ні, навпакй, ми його стверджуємо.
ГЛАВА 4.
1
2

Що ж, отже, скажемо, знайшов Авраам,
наш праотець, за тілом?* Бо колй Авраам
вйправдався ділами, він має похвалу.
Субота 3-тя після 50-ці: Браття, ми вважаємо,
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3 але не перед Богом.* Що бо говорить Пи
сання? Повірив Авраам Богові, і це йому
було пораховане за вйправдання.
-— ------4

5
6

7
8
9

10

11

12

Кінець суботі.

Тому, ХТО виконує • яку роботу, заро
біток рахується не як ласка, але як щось
належне;* тому ж, хто не виконує, але ві
рує в того, якйй виправдує нечестйвого,
віра йому рахується за вйправдання.* Як
і Давйд проголошує щаслйвим чоловіка,
якому Бог зараховує вйправдання без
діл:* Блаженні ті, якйм відпущені беззаконня і якйм гріхй прикрйті.* Щаслйва
людйна, якій Господь гріха не порахує.*
Хіба блаженство лише для обрізаних, чи
також і для необрізаних? Бо ми говоримо:
Віра була зарахована Авраамові як вйправдання. Як же зарахована?* Як він
уже був обрізаний, чи як ще необрізаний?
Не як він був обрізаний, але як необрізаний.* І він прийняв знак обрізання, пе
чать вйправдання, через віру, яку мав,
бувши необрізаним, щоб бути батьком
усіх тих, які вірять, не будучи обрізани
ми, щоб вйправдання було їм теж зарахбване* і щоб він був батьком обрізання не
Вівторок 2-го тижня після 50-ці:
Браття, тому, хто виконує •
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обрізаних, але й тих, що ходять слі
дами віри, яку ще перед обрізанням мав
батько Авраам.
----- ----------- ЛИШ

Кінець вівтіркові.

13

14
15
їв

17

18

19

Бо не законом • була дана обітниця,
зроблена Авраамові або його потбмству,
що він буде спадкоємцем світу, але через
оправдання віри,* бо колй спадкоємці ті,
що в законі, то віра не має сйли і обітниця не має вартости:* закон бо викликає
гнів, і там, де нема закону, нема й пере
ступу.* Тому, отже, обітниця від віри, щоб
вона була з ласки і забезпечена всім на
щадкам, не тільки тим, що з закону, але
й тим, що з віри Авраама, якйй є батьком усіх нас,* як напйсано: Я настановйв
тебе батьком багатьох народів, — перед
Богом, в якого він увірував, перед Богом,
якйй оживляє мертвих і клйче те, чого
немає, наче б воно існувало.* Він проти
надії увірував у надію, що стане батьком
багатьох народів, згідно з тим, що було
сказано: Таке буде твоє потомство.* Він,
не захитавшись вірою, не зважав на своє
вже примерле тіло — було бо йому якйх
сто років — і на завмерле лоно Сари.*
Середа 2-го тижня після 50-ці: Браття, не законом
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Перед Божою обітницею ВІН не завагався
недовір’ям, але, навпакй, скріпйвся вірою,
21 і, віддавши хвалу Богові,* був зовсім пев
ний, що він може зробйти все, що обіцяв.*
22 Тому й зараховано йому це за вйправдан23 ня.* І не про нього одного ТІЛЬКИ напйсано,
24 що то було зараховано йому,* але й про
нас, якйм віра зачислйться, нас, що віру
ємо в того, хто воскресйв із мертвих Ісуса,
25 Господа нашого,* що був вйданий за гріхй
наші і воскрес для нашого вйправдання.
20

Кінець середі.

ГЛАВА 5.
1

2

3

4
5

6

Вйправдані ж • вірою, ми маємо мир з зач.
Богом через Господа нашого Ісуса Христа,* через якого ми вірою одержали до
ступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу.* Та й не
тільки це, але ми хвалимось і в страж
даннях, знаючи, що страждання дає терпелйвість,* терпелйвість — досвід, а д6свід — надію.* Надія ж не засоромить, бо
любов Бога була влйта в серця наші Ду
хом Святйм, що даний нам.
Христос бо, ••ще тоді, як ми булй безсй- Зач.
лі, у призначений час помер за безбожних.* ^
Неділя 3-тя після 50-ці: Браття, вйправдані •
На 3-му Часі Великої п’ятниці; Браття, Христос, -

Глава 5

7 Навряд чи хто за праведника вмирає; бо
за доброго може б хто і відважився умер8 ти.* Бог же показує свою любов до нас
тим, що Христбс умер за нас, колй ми ще
9 булй грішниками.* Отож тим більше те
пер, оправдані його кров’ю, ми ним спа
семося від гніву.
10
Бо колй, бувши •ворогами, ми примирйлися з Богом смертю його Сйна, то тим
більше тепер, примирйвшися, спасемося
його життям.
Кінець неділі.
11

І не тільки те, але й хвалимось у Бозі
чф ез Господа нашого Ісуса Христа, через
якого ми тепф одержали примйрення.
Кінець 3-му Часові.

Та як через одного чоловіка гріх уві
йшов у світ і з гріхом смерть, так смерть
перейшла на всіх людей, бо всі згрішйли;*
13 бо перед законом гріх був у світі, але гріх
14 не зараховується, колй нема закону;* од
наче смерть панувала від Адама до Мойсея і над тйми, що не згрішйли переступом, подібним до переступу Адама, що є
15 образ того, що мав прийтй.* Та не так во
но з провйною, як з даром ласки. Бо колй
12

Четвер 2-го тижня після 50-ці: Браття, колй, бувши
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16

через переступ ОДНОГО померло багато, то
тим більше ласка Божа і дар через ласку
одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вйлились на багатьох.* І не так є з даром,
як з гріхом одного; бо суд по одній провйні приносить засуд, а дар ласки по бага
тьох провйнах — вйправдання.
Кінець четвергові.

Бо КОЛЙ через переступ • одного, смерть
царювала через одного, то тим більше ті,
що одержують щедро ласку і дар вйправ
дання, царюватимуть у житті через Ісуса
18 Христа.* І як через переступ одного на
всіх людей прийшов засуд, так через чин
справедлйвости одного на всіх людей
19 приходить життєдайне вйправдання.* Бо
як через непослух одного багато людей
стали грішниками, так через послух од
ного багато людей стане праведними.*
20 Закон же прийшов, щоб збільшився пере
ступ, а де збільшився гріх, там ще біль21 шою стала ласка,* щоб як панував гріх зі
смертю, так панувала й ласка через вй
правдання на життя вічне, через Ісуса
Христа, Господа нашого.
17

П’ятниця 2-го тижня після 50-ці:
Браття, КОЛЙ через переступ •
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ГЛАВА 6.
1
2

Що Ж скажемо, чи зостанемося в грісі,
щоб збільшилася ласка?* О ні! Ми, що вмер
ли для гріха, як нам у ньому д ^ і жйти?
Кінець п’ятниці.

3
4

5
6

7
8
9
10

11

Чи ж не знаєте, що всі ми, • що в Христа Ісуса охристйлися, у смерть його христйлися?* Ми поховані з ним через хрищення на смерть, щоб, як Христос воскрес
із мертвих славою Отця, і ми теж жилй
новйм життям.* Бо якщо ми з’єднані з ним
подобою його смерти, то будемо й подббою воскресіння.* Знаємо ж, що старйй
наш ЧОЛОВІК став розп’ятий з ним, щоб
було знйщене це гріховне ТІЛО, щоб нам
гріхові більше не служйти;* бо хто вмер,
той від гріха звільнйвся.* Колй ж ми вмер
ли з Христом, віруємо, що й жйтимемо з
ним,* знаючи, що Христос, воскресши з
мертвих, вже більше не вмирає: смерть
над ним більше не панує.* Вмираючи бо,
він умер для гріха раз назавжди, а, живучй, живе для Бога.
Так само й ви вважайте •• себе мертвими для гріха, а живйми для Бога в
Христі Ісусі.
Кінець Великій суботі.
Свята й Велика субота вечора: Браття, всі ми,
Субота 4-та після 50-ці: Браття, вважайте ••
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Нехай, отже, не панує гріх у в ^ і м
смертнім Т ІЛ І, щоб вам корйтися його по13 жадливостям,* і не видавите членів ва
ших гріхові, як зброю неправедности, але
віддайте себе Богові, як ожйлих із мертвих,
14 і члени ваші, як зброю праведности.* Бо
гріх не буде більше над вами панувати,
тому що ви не під законом, але під ла15 скою.* Що ж, чи будемо грішйти, бо ми не
16 під законом, але під ласкою? О ні!* Хіба
не знаєте, що ви слуги того, кому себе
віддаєте як слуг на послух, кого слухаєте:
чи то гріха — на смерть, чи то послуху —
17 на праведність?* То дяка Богові, що ви,
бувши колйсь слугами гріха, з усього серця
послухалися тієї науки, якої вас навчйли.
12

Кінець суботі.

Звільнйвшись • В ІД гріха, ви стали
19 слугами праведности.* Я говорю по-люд
ському, з уваги на неміч вашого тіла. Бо
так, як ви колйсь віддавали ваші члени
на служіння нечистоті і беззаконню, щоб
жйти беззаконно, так тепер віддайте ваші
члени на служіння праведності, на освя20 чення.* Колй ви булй слугами гріха, ви
не уважали себе зобов’язаними до пра21 ведности.* Які ж плодй ви тоді мали?
18

Неділя 4-та після 50-ці: Браття, звільнйвшись
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Такі, що ви тепер їх соромитеся, бо їхній
22 кінець — смерть.* Тепер ЖЄ, звільнйвшися від гріха і ставши слугами Бога, маєте
ваш плід на освячення і кінець — життя
23 вічне.* Бо заплата гріха — смерть, а дар
ласки Божої — життя вічне в Христі
Ісусі, Господі нашім.
Кінець неділі.
„ ,
1

й

2

3

4

5

6

------

ГЛАВА 7.

Хіба не знаєте братй, — тим говорю, •
які знають закон, — що закон панує над
людйною, поки вона живе?* Отак і заміж
ня жінка, поки живе чоловік, зв’язана за
коном; колй ж помер чоловік, вона звільняється від закону чоловіка.* Тому, поки
живе чоловік, вона буде вважатися пере
любницею, якщо стане жінкою іншого чо
ловіка; колй ж чоловік помре, вона звіль
нена від закону і не буде перелюбницею,
якщо стане жінкою іншого чоловіка.* Так
само й ви, мої братй, умерли для закону
тілом Христовим, щоб належати іншому,
воскреслому з мертвих, щоб приносити
плід Богові.* Бо, колй ми булй в тілі, грі
ховні прйстрасті, що під законом, діяли
в членах наших, щоб приносити плід
смерти.* Тепф же ми звільнені від закону.
Понеділок 3-го тижня після 50-ці: Браття, говорю тим,

Зач.
94

192

Послання до Римлян

умерши ДЛЯ ТОГО, ЩО нас тримало, немов
в’язнів, щоб служйти Богові у відновленні
7 духа, а не згідно зі старйм законом.* Що
ж скажемо? Що закон — гріх? Боронй,
Боже! Але я не знав гріха, як тільки че
рез закон: бож я не знав би пожадливости, колй б закон не наказав: Не пожа8 дай.* Гріх же, узявши прйвід від заповіді,
підняв у мені всяку пожадливість, бо без
9 закону гріх мертвий.* І я колйсь жив без
закону. Та колй прийшла заповідь, гріх
10 ожйв,* а я ум ф ; так то заповідь, що мала
бути для мене життям, ст м а для мене
11 смертю.* Бо гріх, узявши прйвід від запо12 віді, звів мене і вбив нею.* Але все ж такй
закон святий, і заповідь свята і праведна,
13 і добра.* Отже, те, що добре, принесло
мені смерть? Боронй, Боже! Але гріх, щоб
показати себе, що він гріх, послугуючись
добром, завдав мені смерть, щоб гріх, завдякй заповіді, вйявив свою надмірно
грішну сйлу.
--------Кінець понеділкові.

Адже знаємо, • що закон духовний, а я
15 тілесний, запроданий гріхові.* Бо що ро>
блю, не розумію; я бо чиню не те, що хочу,
16 а що ненавиджу, те чиню.* Колй ж роблю
те, чого не хочу, я згоджуюся з законом.
14

Вівторок 3-го тижня після 50-ці: Браття, знаємо,
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добрий.* Тепер же ТО не Я ЧИНЮ, а
гріх, ЩО живе В мені.* Знаю бо, що не жи
ве в мені, тобто в моїм ТІЛІ, добро: бо воля
добро творйти є в мені, а добро вйконати
— ні;* бо не чиню добро, що хочу, а чиню
зло, що не хочу.* Колй ж я роблю те, чого
не хочу, ТОДІ вже не я його виконую, а
гріх, що живе в мені.* Отож знаходжу за
кон: що, колй я хочу робйти добро, зло сидйть у мені;* мені бо мйлий, за внутрішньою людйною, закон Божий,* але бачу
ІНШИЙ закон у моїх членах, якйй воює
проти закону мого ума і підневблює мене
законові гріха, що в моїх членах.* Нещаслйва я людйна! Хто мене вйзволить від
цього смерті підлеглого тіла?* Дяка хай
буде Богові через Ісуса Христа, Господа
нашого! Отже, то, власне, я служу умом
законові Божому, а тілом — законові
гріха.
ЩО ВІН

ГЛАВА 8.
1

2

Нема, отже, тепер ніякого засуду для
тих, що в Христі Ісусі.
Бо закон • духа, життя в Христі Ісусі,
вйзволив тебе від закону гріха й смерти.
Кінець вівтіркові.

Середа 3-го тижня після 50-ці: Браття, закон

зач.
96

194
3

4
5
6
7
8

9

Послання до Римлян

Бо те, ЩО було неможлйвим • ДЛЯ закону, ослабленого тілом. Бог, пославши свого
Сйна в тілі, схожім на гріховне тіло, ради
гріха, осудйв гріх у тілі,* щоб вйправдання закону здійснйлось на нас, що ходимо
не за тілом, а за духом.* Бо ті, що живуть
за тілом, думають про тілесне; ті ж, що
за духом — про духовне.* Бо думка тіла
— смерть, а думка духа — життя й мир;*
тому-то думка тіла ворожа Богові, бо не
корйться законові Божому, та й не може.
Тілесні •• не можуть подобатися Богові.* Ви ж не тілесні, але духовні, якщо
Дух Божий живе у вас.
Кінець грудневі.

Колй Ж ХТО Духа Христа не має, той
10 йому не належить.* Але як Христос у вас,
то тіло мертве гріхом, дух же живйй пра11 ведністю.* І колй Дух того, хто воскресйв
Ісуса з мфтвих, мешкає у вас, той, хто
воскресйв Христа з мертвих, ожйвить і
ваші смертні тіла Духом своїм, що живе
12 у вас.* Тому, братй, ми боржникй не тілу,
13 щоб за тілом жйти.* Бо колй живете за
тілом, помрете; якщо ви духом умертвля
єте тілесні вчйнки, будете жйти.
Кінець середі.
28-го грудня: Браття, те, що було неможлйвим
4-го січня: Браття, тілесні ••
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Усі бо Т І , • якйх
синй Божі.
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Дух Божий

Зач.
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Кінець січневі.

15

Бо ВИ не прийнялй духа рабства, щоб
знову попасти в страх, але прийнялй дух
усиновлення, якйм клйчемо: Авва — От16 че.* Цей самий Дух свідчить разом із на17 шим духом, що ми ДІТИ Божі;* а колй ді
ти, то й спадкоємці Божі — співспадко
ємці Христа, якщо ми страждаємо разом
із ним, щоб разом з ним прославитися.*
18 Гадаю бо, що страждання нйнішнього ча
су негідні майбутньої слави, яка має нам
19 з’явйтися.* Бо створіння чекає нетерпля20 че вйявлення СИНІВ Божих.* Створіння
було підкорене ТЛІННЮ не добровільно, а
21 тим, хто його підкорйв, у надії,* що й са
ме створіння вйзволиться від рабства
тління, на волю дітей Божих.
Кінець суботі.

Бо МИ знаємо, ••що все створіння разом
понйні стогне і разом страждає у тяжкйх
23 муках.* Не тільки воно, але й ми самі в
собі стогнемо, очікуючи усиновлення, вй24 зволення нашого тіла,* бо ми надією спаслйся. Надія, яку хтось бачить, не надія,
22

Субота 5-го тижня після 50-ці: Браття, ті, •
Четвер 3-го тижня після 50-ці: Браття, знаємо, -
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бо колй ХТОСЬ ЩО бачйть, чого ж тоді наді25 ятися?* Якже ми надГємося, чого не бачи26 мо, очікуємо його витривало.* Так само й
Дух помагає нам у нашій немочі. Про що
бо нам молйтися, як слід не знаємо; та
сам Дух заступається за нас стогонами
27 невимовними.* Той ЖЄ, хто досліджує сер
ця, знає, яке бажання Духа і що він
заступається за святйх згідно з Божою
волею.
, _____

Кінець четвергові.

Знаємо, •ЩО ТИМ, які люблять Бога, по«
^
^
кликаним за його постановою, усе співдіє
29 на добро.* Бо якйх він передбачив, тих
наперед призначив, щоб булй подібні до
образу Сйна свого, щоб він був перворбд30■ний між багатьма братами;* якйх же на
перед призначив, тих і поклйкав; і якйх
поклйкав, тих вйправдав; якйх же вй31 правдав, тих і прославив.* Що, отже, ска
жемо на це? Колй Бог за нас, хто проти
32 нас?* Він власного Сйна не пощадйв, а
вйдав його за нас усіх; як, отже, разом із
33 ним не дасть нам усього?* Хто буде зви
нувачувати вйбраних Божих? Колй Бог
34 виправдує,* хто засудить? Христбс Ісус,
якйй умер, щобільше — і воскрес, що по

28
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правйці Божій, — він заступається за
нас.* Хто нас відлучить від любови Христа? Горе, чи страждання, чи пересліду>
вання, чи голод, чи нагота, чи небезпека,
чи меч?* Бо напйсано: За тебе нас увесь
день убивають, уважають нас за овець,
призначених на заріз.* Але в усьому ма
ємо повну перемогу завдякй тому, хто нас
полюбйв.* Бо я певний, що ні смерть, ні
життя, ні ангели, ні власті, ні теперішнє,
ні майбутнє, ні сйли,* ні висота, ні глиби
на, ні інше яке створіння не зможе нас
відлучйти від любови Божої, що в ХристГ
Ісусі, Господі нашім.
Кінець великом)^еникам.
ГЛАВА 9.

Кажу в Христі правду, • не обманюю,
як СВІДЧИТЬ мені моя совість у Святому
2 Дусі,* що я у велйкім смутку і в безнастан3 нім болі мого серця.* Бо я бажав би сам
бути відлученим від Христа за братів моїх,
4 рідних мені тілом;* вонй ізраїльтяни, їм
належить усиновлення і слава, і завіти, і
5 законодавство, і богослужба, і обітниці;* їх
ні ОТЦІ, з якйх Христбс ТІЛОМ, що понад
усім — Бог, благословенний повіки. АмГнь.

1

Кінець суботі.
Субота 6-та після 50-ці: Браття, кажу в Христі правду,
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Воно не так, • щоб слово Боже впало
марно: бо не всі ті, що від Ізраїля, Ізраїль7 тяни;* і не ті, що нащадки Авраама, всі
його діти; але від Ісаака назоветься твоє
8 ПОТОМСТВО,* тобто не тілесні діти — ДІТИ
Божі, але ДІТИ обітниці вважаються за
9 нащадків.* Слово ж обітниці таке: Цієї
самої порй я прийду, і буде син у Сари.*
10 Ба більше: Ревека зачала від одного л611 жа батька нашого Ісаака;* колй ж вонй
ще не народйлись і нічого доброго чи зло
го не зробйли, — щоб Бог у своїй постано12 ві був вільний вибирати,* залежно не від
діл, а від того, якйй клйче, — їй було ска
зано: Старший молодшому служйти буде.*
13 Бо напйсано: Якова я полюбйв, Ісава ж
14 незлюбйв.* Що ж скажемо, що Бог не15 справедлйвий? Зовсім ні.* Бо він каже
Мойсеєві: Помйлую, кого хочу помйлувати, і змилосерджусь, над ким хочу змило16 сердитися.* Отже не справа того, хто хо
че, ані того, хто біжйть, але Бога, що мй17 лує.* Писання бо каже фараонові: Якраз
на те я тебе поставив, щоб на тобі показа
ти мою сйлу і щоб по всій землі слави
лось моє ім’я.
6

П’ятниця 3-го тижня після 50-ці: Браття, воно не так,

зач.

Глава 9
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О т о ж , КОГО ВІН х о ч е , • ТОГО М ЙЛуЄ, І КО-

19 гб хоче, ТОГО чйнить заскорузлим.* Скажеш, отже, мені: Чому він іще докоряє?
Хто бо мбже протйвитися йогб вблі?
Кінець п’ятниці.
20
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Хто ти, чоловіче, що сперечаєшся з Бб"
гом? Хіба твір мбже сказати творцеві: Чому ти мене такйм зробйв?* Хіба гончар
не має влади над глйною, щоб із тогб са
мого місива зробйти одну посудину на
честь, а другу на нечесть?* Хоча Бог, ба
жаючи показати свій гнів і вйявити свою
сйлу, знбсив з велйким довготерпінням
посудину гніву, що вже булй готбві на
погйбель,* все ж такй він показав багат
ство своєї слави на посудинах милосердя,
які наперед приготував для слави,* — на
нас, якйх поклйкав не тільки від юдеїв,
але й від поган.=^Як і в Осії він говорить:
Назву не мій нарбд моїм нарбдом і нелюбу
— улюбленою.* І на тім місці, де було їм
сказано: Ви не мій нарбд, там їх назвуть
синами Бога живого.* Ісая ж про Ізраїля
каже: Хоч би число синів Ізраїля було, як
морський пісок, тільки залишок спасеться,* Господь бо сповна й скоро вйконає
своє слово на землі.* І як прорік Ісая:
Понеділок 4-го тижня після 50-ці: Браття, Бог, кого хоче,
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Якбй Господь СИЛ не лишйв нам насіння,
ми булй б, як Содбма, і стали б подібні до
Гомбри.* Що ж скажемо? Що погани, які не
шукали праведности, осягнули правед
ність, і то праведність, що походить від
віри;* Ізраїль же, що шукав закону пра
ведности, не досягнув закону праведности.* Чому? Бо вонй спир^ись не на віру,
а наче на діла. Вонй спіткнулись на камінь спотикання,* як напйсано: Ось кладу
в Сібні камінь спотикання і скелю падін
ня; хто вірує в нього, не осоромиться.
Кінець понеділкові.
ГЛАВА 10.

1

2

3

4
5
6

Братй, бажання •мого серця і молйтва
моя до Бога за них, щоб вонй спаслйся.*
Я бо їм свідчу, що вонй мають ревність
Божу, та вона нерозважна.* Не розуміючи
Божої справедлйвости і шукаючи установйти свою власну, вонй не покорйлися
справедлйвості Божій.* Бо мета закону
— Христос, на вйправдання кожного, хто
вірує.* Мойсей бо пйше про праведність,
що від закону: Той, хто його виконує, буде ним жйти.* Справедлйвість же, що від
віри, так говорить: Не кажй у твоїм серці:
Хто зійде на небо, тобто Христа додолу
Неділя 5-та: Браття, бажання

зач.
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7 звестй,* або: Хто зійде в безодню, тобто
8 Христа з мфтвих вйвести.* Що, отже, во
на каже? Блйзько тебе слово: в твоїх устах
і в твоїм серці, тобто слово віри, що ми
9 проповідуємо.* Бо колй ти твоїми устами
визнаватимеш Господа Ісуса і вірувати
меш у твоїм серці, іцо Бог воскресйв його
10 з мертвих, спасешся,* бо серцем вірується
на оправдання, а устами визнається на
спасіння.
Кінець неділі.

Писання бо каже: •Кожний, хто вірує в
12 нього, не осоромиться.* Немає бо різнйці
між юдеєм і між греком; бо той самий Го
сподь усіх, багатий для всіх, хто його клй13 че;* бо кожний, хто приклйче ім’я Госпбд14 нє, спасеться.* Як же прикликатимуть то
го, в кого не увірували? Як увірують у то
го, про кого не чули? І як почують без
15 проповідника?* І як будуть проповідува
ти, колй не будуть послані? Як напйсано:
Які гарні ноги в тих, що благовістять добрі
16 новйни!* Та не всі послухали Євангелія.
Бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому,
17 що ми чули?* Віра, отже, від слухання, а
18 слухання через слово Христове.* Та я пи
таю: Хіба вонй не чули? Таж: По всій землі

11

Вівторок 4-го тижня після 50-ці: Браття, Писання каже:
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рознісся їхній ГОЛОС, ЇХНІ слова — в кінці
19 світу.* І ще кажу: Може не розумів Ізра
їль? Але Мойсей перший мовив: Я вйкличу у вас заздрість не народом, збуджу
20 ваш гнів народом нерозумним.* А Ісая
насмілюється і мовить: Знайшлй мене ті,
що мене не шукали. Я об’явйвся тим, що
21 про мене не питали.* До Ізраїля ж каже:
Увесь день я простягав свої руки до не
слухняного й упертого народу.
ГЛАВА 11.

Отож питаю: Чи не відкйнув Бог на
род свій? Ніколи в світі! Бо і я ізраїльтя
нин, з роду Авраама, з покоління Вені,^2^^йнауСБог не відкйнув свого народу, що
наперед в й б р а ^
1

Кінець вівтіркові.

3
4

5
6

Чи ж ви не • знаєте, що Писання про
Іллю говорить, колй він скаржиться до Бога
на Ізраїля:* Господи, пророків твоїх убйли
і жертовники твої зруйнували, лишйвся
ТІЛЬКИ я одйн, і шукають душі моєї.* І що
йому відповідає слово Боже? Зоставив я
собі сім тйсяч ЧОЛОВІКІВ, що перед Баалом
не гнули коліна.* Так і нйнішнього часу є
залишок, за вйбором ласки.* Колй ж за
Середа 4-го тижня після 50-ці: Браття, чи ви не •
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ласкою, ТО не з діл, інакше ласка не була
7 б ласкою.* Що ж, чого Ізраїль шукав, того
не осягнув, вйбрані ж осягнули. А решта
8 затверділи,* як напйсано: Бог дав їм по
нйнішній день дух приголомшення, очі,
9 щоб не бачили, і вуха, щоб не чули.* А
Давйд каже: Нехай їх стіл сильцем їм бу
де, пасткою їм на падіння та відплату.*
10 Нехай їхні очі потемніють, щоб не бачи
ли, хребет їх хай зігнеться назавжди.*
11 Отож спитаю: Хіба вонй спіткнулися, щоб
упасти? Ні, зовсім ні. Але падіння їхнє
стало спасінням для поган, щоб вйклика12 ти їхню заздрість.* Колй ж їхнє падіння
— багатство для світу, і колй їхній зане
пад — для поган багатство, оскільки біль
ше повнота їх?
Кінець середі.

13

я ж кажу вам, •погани: Оскільки я апо Зач.
106
стол поган, величатиму моє служіння,*
14 надіючись, що, може, мені якось пощастйть розбудйти заздрість своїх, спорідне15 них тілом, і декого з них спастй.* Бо колй
їхнє відкйнення — примйрення для сві
ту, то що буде їхнє прийняття, як не жит
тя воскреслих з мертвих? І колй перший
16 первісток святйй, то святе й тісто;* і колй
Четвер 4-го тижня після 50-ці: Браття, кажу вам,
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17 святйй корінь, ТО святе й галуззя.* Колй
Ж деякі з галузок відламайся, а ти, буду
чи олйвною дйчкою, був защеплений між
них і став співучасником кореня та олив18 кового соку,* не хвалйся перед галуззям.
А колй хв^иш ся, знай, що не ти носиш
19 корінь, а корінь тебе.* Ти скажеш: Гілля
20 відчахнуто, ш;об мене наш;епйти.* Добре.
Вонй відламалися за невіру, а ти стоїш
завдякй вірі. Не несйсь, отже, вйсоко, але
21 бійся.* Бо колй Бог не пощадйв природ
ного галуззя, то може й тебе не попдадй22 ти.* Вважай, отже, на доброту й суворість
Божу: на відпалих суворість, а на тебе
доброта Божа, колй пробудеш у доброті;
23 а колй ні, і ти будеш відтятий.* Та й вонй,
як не зостануться в невірі, будуть при
щеплені, бо Бог може їх знову прищепй24 ти.* Бо колй ти, відтятий від дйкої з приро
ди олйвки, проти природи був прищепле
ний до доброї олйвки, ОСКІЛЬКИ більше ті,
що за природою, будуть защеплені на
власній олйвці?
Кінець четвергові.
25

Не хочу бо, братй, щоб ви не відали цієї
тайни, • щоб не булй самі в собі велемудрі:
засліплення впало частйнно на Ізраїля,
П’ятниця 4-го тижня після 50-ці:
Браття, не хочу, щоб ви не відали цієї тайни.
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ПОКИ не ввійдуть усі погани,* І ТОДІ увесь
Ізраїль спасеться, як напйсано: Прййде з
Сібну Визволйтель, відверне від Якова
безбожність.* Такйй буде мій завіт з нйми, як відпущу гріхй ЇХ .* Щодо Євангелія,
вонй нелюбі Богові через вас, але щодо
вйбору Божого, вонй улюблені батьків ради,* бо дарй Божі й поклйкання незмінні.* Як ви колйсь булй неслухняні Богові,
а тепер помйлувані через їхній непбслух,* так і вонй тепер, через милосердя,
якого ви зазнай, стали неслухняні, щоб і
вонй тепер зазнали милосердя.* Бо Бог
включйв усіх у непослух, щоб усіх помйлувати.* О, глибино багатства, мудрости і
знання Божого! Які незбагненні його постанови і недослідимі його дороги.* Хто
бо колй зрозумів думку Господню? Хто
був його дорадником?* Або хто перше дав
йому щось, щоб воно знову було йому В1Ддане?* Все бо від нього, чф ез нього і для
нього, йому слава навіки. Амінь.
Кінець п’ятниці.
ГЛАВА 12.

1

Благаю, отже, вас, братй, •Божим милосердям, приносити тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові: вашу богослужбу
Субота 7-ма після 50-ці: Браття, благаю вас
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2 ЗГІДНО З розумом.* І не ВПОДібнЮЙТеСЬ ДО
ЦЬОГО світу, але перемінюйтесь відновлен
ням вашого розуму, щоб ви переконува
лися, яка воля Божа, що добре, що угодне,
3 що досконале.* Ласкою, яка мені дана, я
кажу кожному з вас: Не думати понад те,
що треба думати, але думати скромно,
мірою віри, як Бог наділйв кожному.
'
и

Кінець суботі.

Бо як • в одному ТІЛІ маємо багато членів і всі члени не виконують ту саму ро5 боту,* отак і ми, численні
одне в ХристГ
ТІЛО, кожен — одйн одному член, с

зач.

Переступи понеділкові.

Маємо ж, - ЗГІДНО з даною нам благодаттю, різні дарй: колй дар пророцтва, ви7 конуймо його мірою вГри;* хто має дар слу8 Ж1ННЯ, нехай служить;* хто навчання, не
хай навчає; хто напоумлення, нехай на
поумляє. Хто дає — у простоті; хто голо
вує — дбайлйво; хто милосердиться — з
9 радістю.* Любов нехай буде нелицемірна;
ненавидьте зло, приставайте до добра.*
10 Любіть одйн одного братньою любов’ю.
11 Пошаною одйн одного випереджайте.* В
ревності не будьте лінйві, духом горіть.
6

Понеділок 5-го тижня після 50-ці: Браття, як
Неділя 6-та після 50-ці: Браття, маємо, -

зач.
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Господеві служіть;* веселі В надії, в горю
13 терпелйві, в молйтві витривалі;* святйм у
потребах помагМте і дбайте про гостйн14 ність.* Благословляйте тих, що вас переслі
дують; благословляйте, а не проклинайте.
12

Кінець неділі.
Читай понеділкові:

15

Радуйтеся з тйми, що радуються; плач16 те з тйми, що плачуть.* Між собою будьте
однієї думки, про високе не мудруйте,
але до скромного схиляйтеся; не вважай17 те себе за мудрих.* Нікому злом за зло не
віддавайте; дбайте перед усіма людьмй
18 про добро.* Колй можлйво, ОСКІЛЬКИ це
від вас залежить, будьте з усіма людьмй
19 в мйрі.* Самйх себе не відомщайте, любі,
але дайте місце гніву Божому, напйсано
бо: Мені належить помста, я відплачу, ка20 же Господь.* Але колй твій ворог голодує,
нагодуй його; і колй він має спрагу, на
пій його, бо, роблячи це, ти нагромаджу
єш йому на голову розпалене вугілля.*
21 Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але
перемагай зло добром.
Кінець понеділкові.
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ГЛАВА 13.

1

2

3

4

5
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9

Кожна • людйна нехай корйться вйщій
владі; нема бо влади, що не була б від Бога; і влади, що існ ^ т ь , установлені Б6гом.* Тому, хто чйнить опір владі, опира
ється Божому велінню, і ті, що чйнять
опір, самі на себе суд накликають.* Начмьники бо страшні не тим, хто чйнить
добро, а тим, хто — зло. Хочеш не бояти
ся влади? Чинй добро і будеш мати похвалу від неї;* вона бо слуга Божий, тобі
на добро. Колй ти чйниш зло, бійся, бо
недарма меч носить; вона Божий слуга,
що відомщає і карає того, хто чйнить зло.*
Тому треба корйтися не тільки ради кари,
але й ради сумління.* Ось чому платите
податки, бо слуги Божі пйльно за цим дйвляться.* Тож дайте кожному належне: ко
му податок — податок, кому мйто — мйто, кому пошана — пошану, кому честь
— честь.* Не майте жодних боргів ні в
кого, крім боргу взаємної любови, бо той,
хто любить другого, вйконав закон.* Бо:
Не чужолож, не вбивай, не крадй, не по
жадай і всі інші заповіді містяться у цьо
му слові: Любй блйжнього твого, як себе
Субота 8-ма після 50-ці: Браття, кожна

зач.
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самого.* Любов блйжньому зла не чйнить.
Отже, любов — сповнення закону.
Кінець суботі.

Тим більше, що ви знаєте час, що вже
пора вам прокйнутися зі сну.
Тепер бо • блйжче нас спасіння, ніж
12 ТОДІ, як ми увірували.* Ніч проминула,
день наблйзився. Відкйньмо, отже, вчйнКИ темряви і ОДЯГНІМОСЬ у зброю світла.*
13 Як день, поводьмося чесно: не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті,
14 не у сварні та заздрощах;* але вдягніться
у Господа Ісуса Христа і не дбайте про
ТІЛО в похотях.
11

ГЛАВА 14.

Слабкого в вірі приймайте, не вступа2 ючи з ним у суперечки.* Одйн вірить, що
можна все їсти, а слабкйй їсть городину.*
3 Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує;
а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить,
4 бо Бог його прийняв.* Ти хто, що судиш
чужого слугу? Своєму господеві стоїть
він або падає; але він стоятиме, бо Го
сподь може підтрймати його.
1

Кінець неділі й різдву Івана Предтечі.

Неділя сиропусна: Браття, тепф •
Цей і на різдво Івана Предтечі.

Зач.

210

П ослання до Римлян

ОдЙН відрізняє день від дня, для ІН
ШОГО ж КОЖНИЙ день однаковий. Кожний
нехай буде певний, що він добре робить.
6
Хто вважає • на дні, ради Господа на
них уважає; і хто їсть, ради Господа їсть,
бож дякує Богові; і хто не їсть, ради Г67 епода не їсть, і дякує Богові.* Ніхто бо з
нас не живе для себе самого і ніхто не
8 вмирає для самого себе;* бо колй живе
мо, для Господа живемо, і колй вмираємо,
для Господа вмираємо. Отож, чи ми жи
вемо, чи вмираємо, ми Господні.
9
На ц е бо Христбс •• у м е р і ВОСКреС, щоб
і над мертвими, і над живйми панувати.
5

Кінець суботі і за померлих.

Ти ж чого судиш брата твого? Чого погбрджуєш твоїм братом? Усі станемо перед
11 судом Христовим,* бо напйсано: Як я жи
ву, каже Господь, кожне коліно схйлиться
передо мною і кожний язйк вйзнає Бога.*
12 Так ото, кожний з нас сам за себе дасть
13 відповідь Богові.* Не судімо, отже, більш
ОДЙН одного, але вважайте на те, щоб не
класти нічого перед братом, об що він
14 спотикнувся б або впав.* Знаю, я переко
наний у Господі Ісусі, що нема нічого, що
10

Субота 9-та після 50-ці: Браття, хто вважає •
Цей і за померлих у понеділок.
Вівторок 5-го тижня після 50-ці: Браття, на це Христбс

зач.
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було б нечйсте само по собі; хіба що хто
думає, що щось нечйсте, тоді воно йому
15 нечйсте.* Колй твій брат спокутується
твоєю їжею, то ти не поводишся за любо
в’ю. Не губй твоєю іжею того, за якого
16 вмер Христос.* Нехай це ваше добро не
17 зневажається.* Бо Царство Боже — не
їжа і не напій, але праведність, мир і ра18 дість у Святому Дусі.* Хто так служить
Христові, той Богові угодний і людям
до вподоби.
Кінець вівтіркові.

Тож дбаймо про те, що веде до •мйру і
20 до взаємного збудування.* Не руйнуй Бо
жого діла задля їжі. Все чйсте, та горе чо
ловікові, що їжею призводить до упадку.*
21 Добре не їсти м’яса і вина не пйти, ні то22 г6, об що твій брат спіткнувся б.* Ту віру,
що маєш, тримай її для себе перед Богом.
Блаженний, кому совість не закидає в т623 му, що рішйв робйти.* Хто ж вагається,
колй їсть, уже засуджений, бо не чйнить
у добрій вірі; все бо, що не у добрій вірі
24 — гріх.* Тому ж, хто може вас утвердйти
згідно з моїм Євангелієм і з проповіду
ванням Ісуса Христа, згідно з відкриттям
19

Субота сиропусна: Браття, стараймося про те, що веде до •
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тайни, промовчаної протягом відвічних
25 часів,* теиеір же об’явленої чф ез писання
пророків, за велінням предвічного Бога, і
розголошеної для всіх народів, щоб вонй
26 корйлись вірі,* — Богові, єдйному мудро
му, чфез Ісуса Христа, слава на віки вічні.
Амінь.
Кінець суботі.
ГЛАВА 15.
1
2

3

4

5
6

Ми, СЙЛЬНІ, •мусимо нестй немочі КВОЛИХ, а не самйм собі догоджати.* Кожний
з нас нехай намагається догодйти блйжньому на добро, для збудування.* Бо й
Христос не сам собі догоджав, а як напйсано: Зневаги тих, що тебе зневажають,
упали на мене.* Все бо, що було напйсане
давніше, напйсане нам на науку, щоб ми
мали надію через терпелйвість і утіху,
про які нас навчає Писання.* Бог же терпелйвости й утіхи нехай дасть вам,* щоб
ви між собою булй однієї д]^ки за Христом Ісусом, щоб ви од н од ^ н о, однйми
устами славили Бога й Отця Господа на
шого Ісуса Христа.
Неділя 7-ма після 50-ці: Браття, ми, сйльні.

Зач.

Глава 15
7

Тому будьте прйязні • ОДЙН до одного,
ЯК І Христос був до вас на славу Божу.
Кінець неділі.

Кажу бо, ЩО Христос став слугою, обрі
зання ради, правди Божої, щоб здійснйти
9 обітниці, що булй дані отцям,* а погани,
щоб прославили Бога за його милосер
дя, як напйсано: Тож прославлятиму тебе
серед народів, співатиму імені твоєму.*
10 І знову каже: Радійте, погани, з його
11 народом.* І знову: Хваліте Господа, всі на
роди. Нехай його прославляють усі люди.*
12 І ще каже Ісая: Буде паросток Єссея, що
встане панувати над народами. На нього
13 будуть надіятися народи.* Нехай же Бог
надії сповнить вас усякою радістю та мйром у вірі, щоб ви вельми збагатйлися в
14 надії сйлою Духа Святого.* Та і я сам,
братй мої, переконаний щодо вас, що й ви
повні добротй, наповнені усяким знанням,
15 і можете ОДЙН одного напоумляти.* Колй
я декуди написав вам трохи сміливіше,
то зробйв це, щоб вам пригадати, завдякй
16 благодаті, яка дана мені Богом* на те,
щоб я був служйтелем Христа Ісуса між
поганами і виконував святу службу Божого
8

Середа 5-го тижня після 50-ці: Браття, будьте прйязні
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Євангелія, щоб жертва поган була мйлою
і освяченою у Святім Дусі.
Кінець середі.

17

я можу, отже, •хвалйтись у Христі Ісу18 сі тим, що Боже,* бо я не смів би говорйти
про те, чого Христбс не вчинйв через ме
не для послуху поган, словом і ділом,*
19 сйлою знаків і чудес, сйлою Д ^ а Божо
го, так що я проповідував Євангеліє по
всіх усюдах від Єрусалйму й околиць аж
20 до Іліріку,* вважаючи, однак, за честь не
проповідувати Євангелія там, де Христо
ве ім’я було вже відоме, щоб не будувати
21 на чужій основі,* але, як напйсано: Ті,
якйм про нього не звіщалось, його поба
чать; і ті, що про нього не чули, зрозумі22 ють.* Тому я щоразу мав перешкоди прийтй
23 до вас.* Тепер же, не маючи більше поля
праці і гаряче бажаючи з давніх літ до
24 вас прибути,* надіюсь, ідучй по дорозі в
Еспанію, побачити вас і що ви мене тудй
проведете, після того, як я трохи натішусь
25 вами.* Тепер же йду в Єрусалйм святйм
26 служйти,* бо Македонія й Ахая рішйли
зібрати дещо на потреби вбогих святйх
27 у Єрусалймі.* Вйрішили, та вонй й вйнні, бо як погани стали спільниками їхніх
Четвер 5-го тижня після 50-ці: Браття, можу

Зач.
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духовних благ, то ПОВЙННІ ДОПОМОГТЙ ЇМ у
28 тілесних.* Колй Я ЦЄ вйконаю і вручу
їм особйсто цю збірку, вйберусь від вас
29 у Еспанію.* Знаю, що колй прийду до
вас, прийду в ПОВНОТІ Христового. бла
гословення.
Кінець четвергові.

30

Благаю вас, братй, • Господом нашим
Ісусом Христбм і любов’ю Духа, допомагати мені в моїх небезпеках молйтвами
31 за мене до Бога,* щоб мені вйрватися від
невірних у Юдеї, а служба моя в Єруса32 лймі була святйм приємна,* і щоб я з ра
дістю прийшов до вас, колй на те воля
33 Божа, і відпочйв між вами.* Нехай Бог
мйру буде з усіма вами. Амінь.

зач.

Кінець суботі.
ГЛАВА 16.

Поручаю вам - Фйву, сестру нашу, слу2 жйтельку Церкви в Кенхреях,* щоб ви Гі
прийнялй у Господі, як лйчить святйм, та
щоб допомоглй їй у кожній справі, в якій
тільки вона б вас потребувала, бо вона
багатьом стала у пригоді та й мені самб3 му.* Вітайте Прискйллу та Акйлу, спів4 робітників моїх у Христі Ісусі,* які за мою
1

Субота 10-та після 50-ці: Браття, благаю вас •
П’ятниця 5-го тижня після 50-ці: Браття, поручаю вам -
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душу СВОЇ ГОЛОВИ виставляли, ЯКЙМ не Я
одйн дякую, але також усі Церквй поган;*
5 вітайте також їхню домашню Церкву. Ві
тайте Епенета, улюбленого мого, перві6 стка Ахаї для Христа.* Вітайте Марію,
7 що багато для вас трудйлася.* Вітайте
Андроніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, визначнйх між апостолами, які
8 вйпередили мене в Христі.* Вітайте Амп9 діята, улюбленого в Господі.* Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі, і
10 Стахія, улюбленого мого.* Вітайте Апелла,
11 вйпробуваного в Христі.* Вітайте Аристовулових. Вітайте Іродібна, родича мого.
12 Вітайте Наркйсових, що в Господі.* Ві
тайте Трифену і Трифосу, що працюють
у Господі. Вітайте улюблену Переїду, що
13 багато трудйлась у Господі.* Вітайте Руфа, вйбраного в Господі, і його та мою
14 матір.* Вітайте Асинкрйта, Флегбнта, Ерма, Патрова, Ерму і братів, що з нйми.*
15 Вітайте Філолога та Юлію, Нерея і його
сестру, Олімпія і всіх святйх, що з нйми.*
16 Вітайте одйн одного святйм поцілунком.
Усі Церквй Христові вас вітають.
Кінець п’ятниці.

Глава 16

17

Благаю вас, братй, •остерігайтеся тих,
що шйрять незгоди і зневіру проти науки,
18 якої ви навчйлись, і уникайте їх,* бо такі
служать не Господеві нашому Христові, а
власному череву, і мйлими та солодкими
словами зводять серця простодушних.*
19 Ваша слухняність дійшла до всіх. Ви —
моя радість, але я хочу, ш;об ви булй муд20 рі в доброму і чйсті від зла.* Бог же мйру
роздавить незабаром сатану під вашими
ногами. Благодать Господа нашого Ісуса
21 Христа з вами. Амінь.* Вітає вас мій спів
робітник Тимотей, як також Лукій, Ясон
22 та Сосипатр, мої родичі.* Вітаю вас у Го
споді я. Тертій, ш;о написав цього листа.*
23 Вітає вас Ґай, гостйнний для мене і всієї
Церкви. Вітає вас Ераст, скарбнйк місь24 кйй, і брат Кварт.* Благодать Господа
нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.
Кінець понеділкові.

Кінець послання до Римлян; має 16 глав і 44 церков
них зачал, стихів 433.

Понеділок 6-го тижня після 50-ці: Браття, б л а г ^ вас,
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ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО КОРІНТЯН
Корінт, космополітичне місто давньої Греції, було
дуже розвинене вже в VI ст. до Христа. І раніше, і
згодом, за римського панування, воно славилося на
всю імперію завдяки своєму щасливому розташованню, бо сполучало два моря і тим сприяло торгівлі,
тож і розбагатіло: тут плекали філософію, тут про
цвітало мистецтво, красномовство. Він славився та
кож своєю архітект)фою. Але в Корінті панувала й
небувала розпуста, розгнузданість, розбещеність. «Жи
ти по-корінтському» означало синонім найбільшої розбещености.
Проте апостол Павло, розуміючи осередочне ста
новище Корінту, не завагався піти туди апостолом і
там проповідувати Христа розп’ятого. На цій «єдиній
основі» він протягом вісімнадцяти місяців закладав
основи корінтської Церкви, живучи скромно, в неста
чі, з праці власних р)^. Не зважаючи на важкі мо
ральні обставини й переслідування з боку юдеїв, корінтська Церква була сильна. Це гідне подиву тим
більше, що вона складалась не з учених, а з бідаків,
здебільшого рабів, людей забутих долею.
Мирний спосіб життя цієї християнської спільно
ти не був довгий. Бо незабаром їхня віра була вистав
лена на пробу. Різні «юдействуючі» проповідники, «архиапостоли» викликали внутрішні свари, вводили пар
тійність. Тож Павло, дізнавшись про те, як добрий па
стир написав з Ефесу першого листа. Його метою бу
ло викорінити ті надужиття і відповісти на різні пи
тання, щоб усунз^и труднощі корінтян. Це свідчить
про настирливе пастирське піклування апостола тією
Церквою, яка йому коштувала найбільше трудів та зу
силь. Він, як батько, умовляє, картає і відповідає на
запитання: про шлюб і неодруженість, ідоложертовне
м’ясо, порядок на зібраннях, про різні дари Божі,
воскресіння мертвих тощо. Все те він розглядає з
надприродної точки бачення християнських засад. То
му то його повчання мають вказівки для всіх християн.
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Після першого послання апостол вислав Тита, щоб
він особисто розглянув становище корінтян. Той, по
вернувшись, розповів Павлові про спасенні наслідки й
добро, що їх принесло його перше послання. Від нього
дізнався Павло й про закиди деяких зарозумілих юдеїв, мовляв, він — Павло — незрівноважений, гордови
тий, «апостол самозванець». Це спонутсало апостола в
обороні свого діяння й науки написати 2-ге послання.
Цей факт, до речі, змусив апостола, проти власного
наставлення, виявляти свої чесноти-дарування Божі.
Тим він обороняв свій апостольський авторитет перед
зарозумілими юдеями. Зазначивши дещо про запляновану збірку для вбогих єрусалимлян (8-9), він далі
обороняє своє £шостольське покликання.
Завдяки щ>ому маємо найбільш особистий лист
Павла і дізнаємось з нього про його характер, про різнородні почуття, які ворз^илися в його душі; як каже
Прат: «Павло не написав нічого зворушливішого, вимовнішого й співчутливішого, де б радість і смуток,
побоювання й надія, ніжність і пересердя виступали з
такою силою», як ось у цьому листі.
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ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА ДО КОРІНТЯН
ГЛАВА 1.

Павло, апостол • Ісуса Христа, поклйка2 ний волею Божою, і брат Состен,* Цфкві
Божій, що в Корінті, освяченим у Христі
Ісусі, поклйканим святйм, з усіма, що при
кликають на всякому М ІС Ц І ім’я нашого
Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого:
3
Благодать вам і мир •• від Бога, Отця
4 нашого, і Господа Ісуса Христа.* Завжди
дякую за вас моєму Богові, за благодать
Божу, що була вам дана в Христі Ісусі,*
бо ви в ньому збагатйлись усім — усяким
словом і всяким знанням:* Христове свід
чення утвердйлось серед вас так,* що не
бракує жодного дару ласки вам, що очі
куєте об’явлення Господа нашого Ісуса
1

Вівторок 6-го тижня після 50-ці: Павло, апостол •
Субота 11-та після 50-ці: Браття, благодать вам і мир -

зач.
122

зач.
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8 Христа,* якйй І укріпйть вас до кін
ця, щоб ви булй бездоганними в день
9 Господа нашого Ісуса Христа.* Вірний
Бог, що вас поклйкав до співучасти зі
своїм Сйном Ісусом Христбм, Господом
нашим.
Кінець вівтіркові й суботі.
10

11

12

13

14
15
16

17

Благаю вас, братй, ім’ям • Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорйли; щоб не було розколів між вами,
але щоб ви булй з’єднані в однім дусі і в
одній думці.* Я бо довідався про вас, мої
братй, від Хлоїних, що між вами є суперечки.* Кажу ж про те, що кожен з вас
говорить: Я Павлів, а я Аполлосів, а я
Кйфин, ^^я Христів.* Хіба Христос розділйвся? Хіба Павло був розп’ятий за
вас? Або хіба в Павлове ім’я ви христйлися?* Дякую Богові, що я нікого з вас
не христйв, крім Крйспа та Ґая,* щоб не
сказав хто, що ви булй хрйщені в моє
ім’я.* Христйв я теж дім Стефана; і більш
не знаю, чи христйв я кого іншого.* Христбс бо послав мене не христйти, а благовістйти, і то не мудрістю слова, щоб
хрест не став безуспішним.
Неділя 8-ма після 50-ці: Браття, благаю вас ім’ям

зач.
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18

Бо СЛОВО про хрест • — глупота тим,
ЩО погибають, а для нас, що спасаємося,
сйла Божа.

Зач.
125

Кінець неділі.

19

Пйсано бо: Знйщу мудрість мудрих, і
20 розум розумних зведу нінащо.* Де мудрий?
Де вчений? Де ДОСЛІДНИК віку щ>ог6? Хіба
Бог не зробйв Д Зф Н бю мудрість цього сві21 ту?* А що світ своєю мудрістю не пізнав
Бога в Божій мудрісті. Богові вгбдно було
22 спастй віруючих глупотбю проповіді.* Колй юдеї вимагають знаків, а греки шука23 ють мудрости,* ми проповідуємо Христа
розп’ятого — ганьбу для юдеїв і глупоту
24 для поган,* але для тих, що поклйкані —
чи юдеїв, чи греків — Христа, Божу сйлу
і Божу мудрість.
________ __
Кінець Хрестові.

Бо нерозумне в Бога — м у д р і ш е ВІД
людської мудрости, і немічне в Бога —
сильніше від людської сйли.
26
Гляньте, братй, на звання ваше: - не
багато мудрих тілом, не багато сйльних,
27 не багато благородних;* але Бог вйбрав не
мудре світу, щоб засоромити мудрих, і
25

Велика п’ятниця: Браття, слово про хрест •
Цей і на Воздвиження Хреста.
Субота 12-та після 50-ці: Браття, гляньте на звання ваше:
Цей у суботу після Воздвиження.

зач.

Глава 2
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безсйльне світу Бог вйбрав, щоб засорбмити сйльних,* І незначне світу та погбрджене Бог вйбрав, і те, чого не було, щоб
знівечити те, ЩО буЛО,* ЩОб ЖОДНЄ тіло не
величалося перед Богом.
Кінець суботі.

30

Ним, отже, ВИ у Христі Ісусі, якйй став
нам мудрістю від Бога і оправданням, і
31 освяченням, і відкупленням,* щоб було, як
напйсано: Хто хвалиться, нехай у Господі
хв^иться.
ГЛАВА 2.

1

2

Та я, колй прийшов до вас, братй, не
прийшов звіщати вам свідчення Боже
високомовними словами чи мудрістю.* Ні!
Я постановйв не знати нічого іншого
між вами, як тільки Ісуса Христа, і то
розп’ятого.
Кінець Великій п’ятниці.

3
я був М ІЖ вами у немочі, у страсі, у
4 велйкім тремтінні;* слово ж моє і пропо
відь моя не булй в переконливих словах
5 мудрости, але у вйяві Духа та сйли,* щоб
ваша віра була не в мудрості людській,
але в сйлі Божій.
6
Ми говоримо • про мудрість між ДОСКОналими, не про мудрість цього віку, ні
Субота 13-та після 50-ці: Браття, ми говоримо
Цей же й у суботу перед Воздвиженням.

Зач.
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про мудрість КНЯЗІВ ЦЬОГО Віку, ЩО зника7 ють;* але говоримо про мудрість Божу та
ємну, закрйту, що Бог призначив перед ві8 ками нам на славу;* її ніхто з князів цього
віку не пізнав, бо, якбй булй пізнали, Гбспо9 да Слави не розп’ялй б,* але, як напйсано:
Чого око не бачило • і вухо не чуло,
що на думку людйні не спало, те приготу
вав Бог тим, що його люблять.
Кінець суботі.

Нам же Бог об’явйв те Духом, бо Дух до11 сліджує все, навіть глибйни Божі.* Хто бо з
людей знає, що в людйні, як не дух люд
ський, якйй у ній? Так само й того, що в
12 Ббзі, ніхто не знає, крім Духа Божого.* Ми
ж прийнялй не духа світу, а Духа, що від
Бога, щоб знати, що нам дароване Богом;*
13 про це ми й говоримо не мовою, якої нас
навчйла людська мудрість, але якої навчйв Дух Святйй: духовні речі навчають
14 духовними словами.* Тілесна ж людйна
не приймає того, що походить від Духа
Божого; це глупота для неї, і вона не мо
же його зрозуміти, воно бо ОЦІНЮЄТЬСЯ Ду15 Х О М .* Духовна ж людйна судить усе, але
16 її ніхто не судить.* Бо хто пізнав думку
Господню, щоб його навчати? Ми ж ма
ємо думку Христову.
10

Середа 6-го тижня після 50-ці: Браття, чого око не бачило

Зач.
127

Глава З
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ГЛАВА 3.

Та І Я, братй, не міг до вас говорйти, як
до духовних, але як до тілесних, як до не2 мовлят у Христі.* я молоком пош вас, не
їжею, бо не моглй її їсти, та й тепер ще не
3 можете,* бо ви ще тілесні. Колй між вами
заздрість та суперечки, хіба ви не тілесні
4 і не поводитесь, як звичайні люди?* Бо
колй хто каже: Я Павлів, а інший: Я
.Аполлосів, хіба ви не звичайні люди?*
5 Що таке Аполлбс, що Павло? Слуги, че
рез якйх ви увірували, і то як кому дав
6 Господь.* Я посадйв, Аполлбс поливав,
7 але Бог дав зріст,* так що ні той, хто садйв, є чймось, ні той, хто поливав, але
8 Бог, що дає зріст.* І хто садйть, і хто по
ливає — одне; але кожний отрймає свою
нагороду, згідно зі своїм трудом.
1

Кінець середі.

9
10

11

12

Ми бо співробітники •Божі, ВИ — Божа
нйва. Божа будівля.* За благодаттю Бо
жою, мені даною, я, мов мудрий будівнйчий, поклав основу, інший же на ній бу
дує. Нехай же кожний уважає, як він будує.* Іншої бо основи ніхто не може по
класти, крім покладеної, і ця основа —
Ісус Христос.* Колй ж хто на цій основі
Неділя 9-та після 50-ці: Браття, ми співробітники •

Зач.
128
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будує З золота, срібла, самоцвітів, дерева,
13 сіна, соломи* — кожного діло стане явне;
день бо Господній зробить його явним; бо
він відкривається у вогні, і вогонь вйпро14 бує діло кожного, яке воно.* І колй чиє ді
ло, що він збудував, устоїться, він прййме
15 нагороду;* колй ж чиєсь діло згорйть, він
зазнає шкоди; та він сам спасеться, але
16 наче крізь вогонь.* Хіба не знаєте, що ви
храм Божий і що Дух Божий у вас пере17 буває?* Колй хтось зруйнує храм Божий,
його Бог зруйнує, бо храм Божий святйй,
і цей храм — ви.
Кінець неділі.

Нехай НІХТО себе •не зводить. Як кому
З вас здається, що він мудрии у цьому ві
ці, хай дурнйм стане, щоб зробйтися муд19 рим,* бо мудрість цього світу — глупота в
Бога. Напйсано бо: Він ловить мудрих їх20 німи хйтрощами;* і ще: Господь знає дум21 кй мудрих, що вонй марні.* Тому нехай
ніхто не хвалиться людьмй; усе бо ваше:*
22 чи Павло, чи Аполлос, чи Кйфа, чи світ,
чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи
23 майбутнє — усе ваше,* ви ж Христові,
а Христос Божий.
18

Кінець четвергові.
Четвер 6-го тижня після 50-ці: Браття, нехай ніхто себе •

Зач.
129
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ГЛАВА 4.

Нехай, отже, КОЖНИЙ • уважає нас як
слуг Христових і завідувачів тайн Божих.*
2 Тому від завідувачів вимагається, щоб
3 кожний з них був вірний.* Для мене най
менша річ, чи ви мене судите, чи якййсь
суд людський, бо і я сам себе не суджу.*
4 Хоч я не почуваюсь ні в чому вйнним, це
не означає, що я вйправданий. Хто мене
судить — це Господь.
5
Не судіть, отже, •• нічого передчасно,
поки Господь не прййде і не освітить те, що
скрйте в темряві, та вйявить задуми сер
дець, і тоді кожному хвала буде від Бога.
1

Кінець суботі.

6

у всьому, ЩО Я сказав, братй, я на собі й
на Аполлосі дав вам прйклад на вашу ко
ристь, щоб ви від нас навчйлися, як сказа
но: Нічого понад те, що напйсано, щоб ви
не неслйсь гордо одйн над одного проти ін7 шого.* Хто бо тебе підносить? Що маєш, чо
го б ти не одержав? Колй ж одфжав, чому
8 хв^ишся, неначе б не одержав?* Ви вже
наситйлися! Без нас царюєте! Колй б то вже
царювали, щоб і ми разом з вами царювали!
Кінець п’ятниці.
Субота 14-та після 50-ці: Браття, нехай кожний •
П’ятниця 6-го тижня після 50-ці: Браття, не судіть ••

зач.

Зач.

230

Перше послання до Корінтян

Мені бо так здається, що Бог поставив
нас, • апостолів, останніх, немов призна
чених на страту; ми бо стали видовищем
10 і СВІТОВІ, і ангелам, і людям.* Ми неро
зумні Христа ради, ви у Христі розумні,
ми немічні, ви сйльні; ви славні, ми без
11 слави.* До цього часу ми голодні і спраглі,
12 і нагі, нас б’ють, ми скитаємось;* ми тру
димося, працюючи власними руками; нас
ображають, і ми благословляємо; нас пе13 реслідують, і ми терпимо;* нас лають, і
ми доброзичлйві; ми стАли сміттям світу,
14 покидьками всіх аж досі.* Пишу це, не
щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх
15 улюблених навестй на розум.* Бо хоч би
ви мали тйсячі учителів у Христі, але
батьків не багато, я бо вас породйв через
16 Євангеліє в Христі Ісусі.* Благаю, отже,
вас: Будьте моїми послідовниками, як і
я Христа. .—
9

зач.
131

Кінець неділі й апостолам.

Власне, тому я і послав ••вам Тимотея,
мою улюблену дитйну; він нагадає вам
мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у
18 кожній Церкві.* Деякі згорділи, наче б уже
19 більше я не мав прийтй до вас.* Але я не17

Неділя 10-та після 50-ці: Браття, Бог поставив нас,
Цей же й апостолам.
Субота 15-та після 50-ці: Браття, я послав -

зач.

Глава 5
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забаром прийду до вас, колй Господня на
те воля, і пізнаю не лиш слова згорділих,
але і їхні діла.* Бо Царство Боже не в
словах, але в учйнках.* Чого хочете:
щоб я прийшов до вас з птицею , чи з лю
бов’ю та духом лагідности?
ГЛАВА 5.

Скрізь чути, що між вами є розпуста, і
то така розпуста, якої і між поганами нема:
2 хтось має за жінку батькову жінку!* Ви ж
наповнилися гордощами, хоч повйнні б
сумувати, щоб вйключити з-посеред себе
3 того, хто допустйвся цього вчйнку.* Бо я,
неприявний ТІЛОМ, але присутній духом,
уже засудйв того, хто таке вчинйв, так,
4 якбй я був присутній,* колй в ім’я Господа
нашого Ісуса зберетесь ви і дух мій, сй5 лою Господа нашого Ісуса,* щоб вйдати
такого сатані на погйбель тіла, щоб спасся
дух у день Господа нашого Ісуса Христа.
1

Кінець суботі.

6

Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, зач
що трохи закваски • заквашує усе тісто?* 133
7 Усуньте стару закваску, щоб булй тістом,
тому що ви прісні, бо Пасха наша, Христос,
8 принесений у жертву.* Отже, святкуймо не
у старій заквасці, ані у заквасці злоби й лу
кавства, але в опрісноках чистотй і правди.
Свята й велика субота на Утрені: Браття, трохи закваски
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Переступи Великій суботі до зач. 206:
Христос вйкзшив нас...

9

Писав Я вам •у листі не мати зносин з
10 розпусниками.* Це не про розпусників
цього світу взаг^ і, чи то зажфливих, чи
грабіжників, чи ідолопоклонників, бо вам
11 довелося б вййти з цього світу;* але писав
я вам, щоб ви не мали зносин з тим, хто,
називаючи себе братом, є розпусник, чи
зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п’янйця, чи грабіжник; з такйм
12 — навіть не їсти.* Чого б я мав судйти
тих, що назовні? Хіба ви не судите своїх?*
13 Тих же, що осторонь, буде Бог судйти.
Вйключіть поганця з-поміж себе.
ГЛАВА 6.

Хіба хто з вас, маючи справу до іншого,
насмілиться судйтись перед неправедни2 ми, замість перед святйми?* Хіба не зна
єте, що святі будуть судйти світ? А колй
ви будете світ судйти, хіба ви недостойні
3 судйти кудй менші справи?* Хіба не зна
єте, що ангелів будемо судйти? Оскільки
4 більше дрібні справи!* Колй, отже, маєте
судй про дрібні справи, настановляйте
суддями такйх, якйх за ніщо вважаєте в
5 Церкві.* Кажу це вам на сором. Хіба нема
1

Понеділок 7-го тижня після 50-ці: Браття, я писав вам
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МІЖ вами НІ ОДНОГО мудрого, що міг би
розсуджувати між своїми братами?* А тут
брат з братом судиться, і то перед невГрними!* Це, взагалі, вже для вас понйження, що судитесь між собою. Чого б вам
краще не терпіти крйвди? Чого б вам
краще не зазнавати крйвди?* Та ви, навпакй, самі чйните несправедлйвість і крйвду, та ще й братам!* Хіба не знаєте, що
неправедні Царства Божого не успадку
ють? Не обманюйте себе самйх: ні розпу
сники, ні ідолопоклонники, ні чужолбжники, ні розгнуздані, ні мужолбжники,*
ні ЗЛОДІЇ, ні зажфливі, ні п’янйці, ні злоріки, ні грабіжники Царства Божого не
успадк^ть.* І такйми з вас деякі булй: та
ви обмйлись, та ви вйправдались іменем
Господа Ісуса Христа й Духом нашого Бога.
Кінець понеділкові.

Все мені • можна, та не все корйсне.
Все мені можна, та я не дам нічому за13 володіти мною.* їжа для живота, а живіт
для їжі. Та Бог одне і друге знйщить. Ті
ло ж не для розпусти, але для Господа, і
14 Господь для тіла.* Бог же і Господа воскресйв, і нас воскресйть сйлою своєю.*
15 Хіба не знаєте, що тіла ваші — члени
12

Неділя 34-та, про блудного сина: Браття, все мені
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Христові? Узявши, отже, члени Христові,
зроблю ЇХ членами блуднйці? Не бути то16 му!* Хіба не знаєте, що, хто пристає до
блуднйці, є з нею ОДНЙМ ТІЛОМ? Бо будуть,
17 — каже, — двоє ОДНЙМ тілом.* Хто ж при
стає до Господа, є однйм духом з ним.*
18 Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що
чоловік чйнить, є назовні тіла; хто ж чйнить розпусту, грішйть проти власного
19 тіла.* Хіба ви не знаєте, що ваше тіло —
храм Святого Духа, що у вас перебуває,
якого ви маєте від Бога? Отже, ви не на"іПтежите більше самі до себе.* Ви бо купле
ні високою ціною.
Тож прославляйте Бога • тілами ва
шими і вашими душами, які є Божі.
Кінець неділі.
ГЛАВА 7.

Відносно ТОГО, ЩО ВИ мені писали, то
воно добре чоловікові не займати жінки.*
2 Однак, з уваги на розпусту, кожний хай
має свою жінку і кожна хай має свого чо3 ловіка.* Хай чоловік віддає належне жін4 ці, так само й жінка — чоловікові.* Жінка
не має влади над своїм тілом, а чоловік;
так само й чоловік не має влади над своїм
5 тілом, а жінка.* Не ухиляйтесь одне від
1

Вівторок 7-го тижня після 50-ці: Браття, прославляйте Бога •

Зач.
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хіба ЩО за взаємною згодою до ча
су, щоб перебувати на пості й молйтві, а
потім сходьтеся разом, щоб не спокушав
вас сатана вашою нестрйманістю.* Кажу
це як пораду, а не як наказ./ Я бажав би,
щоб усі люди булй, як я, та кожний має
свій особлйвий дар від Бога, одйн — такйй, а другий — ІНШИЙ.* Кажу ж нежо
натим та вдовйцям, що добре їм, колй зостануться, як я;* але, колй не можуть
стрйматися, нехай одружуються, ліпше
одружйтися, ніж горіти.* Одруженим же
наказую не я, але Господь: Жінка нехай
не розлучається зо своїм чоловіком;* ко
лй ж розлучиться, нехай зостанеться не
заміжня, або нехай помйриться з чолові
ком, і ЧОЛОВІК нехай не відпускає жінки.
Іншим же кажу я, не Господь: Колй •
якйй брат має невіруючу жінку і вона
погоджується з ним жйти, нехай ії не
відпускає.

235

ОДНОГО,

6
7

8
9
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11

12

Кінець вівтіркові.

І колй яка Жінка має невіруючого чо
ловіка і цей погоджується з нею жйти, не14 хай не відпускає чоловіка.* Невіруючий
бо ЧОЛОВІК освячується ЖІНКОЮ, і невіру
юча жінка освячується братом. Інакше
13

Середа 7-го тижня після 50-ці: Браття, колй
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ваші ДІТИ булй б нечйсті, однак, вонй свяТІ.* Колй ж невіруючий хоче розлучйтися,
нехай розлучається; брат чи сестра не
зв'язані в такому вйпадку; Бог поклйкав
нас жйти в мйрі.* Звідки ти знаєш, жінко,
чи спасеш чоловіка? Або ти, чоловіче,
звідки знаєш, чи спасеш жінку?* А втім,
хай кожний так поводиться, як уділйв йо
му Господь та як Бог кожного поклйкав.
Так я наказую по всіх Церквах.* Як хто
поклйканий обрізаним, хай того не цу
рається, і як поклйканий у необрізанні,
хай не обрізується.* Обрізання ніш;6, і необрізання ніщо, але дотрймування заповідей Божих.* Кожний нехай зостається у
тому стані, в якому Бог його поклйкав.*
Рабом тебе поклйкано? Не журйся. Навіть,
колй можеш стати вільним, старайся вйкористати твій стан рабства,* бо поклйка
ний у Господі раб — вйзволенець Господ
ній. Так само й вільний, якого поклйкано
— раб Христа.* Ви куплені високою ціною.
Не ставайте рабами людей.
Хай кожний, братй, лйшиться перед •
Богом у стані, в якому був поклйканий.
Кінець середі.

Четвер 7-го тижня після 50-ці:
Браття, хай кожний лйшиться перед
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25

Щодо дівйць, Я наказу Господнього не
маю, але даю мою пораду, як той, хто за26 вдякй мйлості Божій гідний довір'я.* Га
даю, отже, що за тепфішніми клопотами
воно добре, тобто людйні добре так бути.*
27 Зв’язався ти з ЖІНКОЮ? Не ш укай розв’я
затись. Розв’язаний від жінки? Не шукай
28 ЖІНКИ.* Однак, колй оженйвся, ти не згрішйв; і колй дівчина виходить заміж, не
грішйть, такі зазнають тілесного горя,
29 мені ж вас жалко.* Ось що, братй, кажу:
Час короткий. Хай, отже, ті, що мають
30 жінок, живуть, немов би не мми,* і ті, що
плачуть, немов би не плакали, і ті, що ве
селяться, немов би не веселйлися, і ті, що
31 купують, немов би не набували,* і ті, що
корйстуються цим СВІТОМ, немов би не корйстувались, проходить бо вйдимий цей
32 світ.* я ж хочу, щоб ви булй без журбй.
Хто нежонатий, клопочеться про Господні
33 справи, як подобатися Гбсподеві;* а хто
жонатий, клопочеться про справи цього
34 світу, як ДОГОДЙТИ ЖІНЦІ,* і він розділе
ний. Так само й жінка незаміжня, і дівйця клопочеться про Господні справи, щоб
бути святою і ТІЛОМ, і духом, а заміжня
клопочеться про справи цього світу, як
ДОГОДЙТИ чоловікові.
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35

Кажу вам це •на вашу користь, не щоб
накйнути на вас петлю, але щоб ви гідно
та ревно трималися Господа.
Кінець четвергові.

36

Колй Ж ХТО думає, що він негоже чйнить супроти своєї дівйці, якщо дозволить
їй перецвістй, і ріпійв щось робйти, нехай
робить, що хоче, він не грішйть; нехай
37 вона виходить заміж.* Але колй хтось
твердо стоїть при своїй думці, і без прймусу, маючи владу робйти, що хоче, вйрішив у своєму серці берегтй свою дівйцю,
38 він робить добре.* Тому той, хто віддає
свою дівчину заміж, робить добре, та той,
39 хто не віддає, робить ще краще.* Жінка
прив'язана до чоловіка свого, поки живе
чоловік. Колй ж чоловік умре, вона віль
на за кого хоче вййти заміж, абй лише у
40 Господі це було.* Однак, на мою гадку,
вона буде щасливіша, колй зостанеться
такою. Думаю, що і я маю Духа Божого.
ГЛАВА 8.

Щодо ідоложертбвного м’яса, всі ми зна
ємо, що маємо знання; знання ж надимає,
2 любов будує.* Колй хто думає собі, що він
щось знає, той ще не знає, як слід знати.*
3 Якже хто любить Бога, той Богові мйлий.*
1

П’ятниця 7-го тижня після 50-ці: Браття, кажу це
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Отже, ВІДНОСНО їдй ідоложертбвного м’яса,
ми знаємо, що ідол є ніщо у світі і що не5 має ІНШОГО Бога, крім єдйного.* Бо хоч і
є так звані богй, чи то на небі, чи на
землі, їх бо й чимало, тих богів, та чи6 мало тих панів,* для нас, однак, є лиш
одйн Бог Отець, від якого все і для якого
ми; і одйн Господь Ісус Христбс, через
7 якого усе, і ми чф ез нього.* Та не всі ма
ють це знання. Деякі, з-за звйчки до ідолів,
понйні їдять м’ясо як ідоложертбвне, і со
вість їхня, тому що слабка, сквернйться.
4

Кінець п’ятниці.

Адже страва • не зблйжує нас до Бога:
ні як не їмо, не тратимо нічого, ні як їмо,
9 не набуваємо нічого.* Але глядіть, щоб ця
ваша свобода не стала причйною падіння
10 для слабкйх.* Бо колй хтось бачить тебе,
що маєш знання, як ти у капищі сидйш
за столом, чи його совість, тому що слаб
ка, не буде заохочена їсти ідоложертбв11 не?* І так через твоє знання може загйнути немічний брат, за якого помер Хри12 стос.* Грішйвши так проти братів і ра
нивши їхню слабку совість, грішите прб13 ти Христа.* Тому, як страва приводить
брата мого до гріха, повік не буду їсти
м’яса, щоб не спокушувати мого брата.
8

Неділя 35-та, м’ясопусна: Браття, страва
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ГЛАВА 9.

1

2

Хіба Я не апостол? Хіба я не вільний?
Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив?
Хіба ви не моє діло у Господі?* Колй ін
шим я не апостол, то бодай вам.
Бо ви у Господі • є достовірним дока
зом мого апостольства.
Кінець м’ясопусній неділі.

3
Ось моя оборона перед тйми, ш;о мене
4 судять.* Хіба ми не маємо права їсти й пй5 ти?* Хіба не маємо права сестру-жінку
водйти, як інші апостоли, братй Господні
6 й Кйфа?* Чи, може, одйн я і Варнава не
маємо права на те, ш;об не працювати?*
7 Хто колй своїм коштом служйв у війську?
Хто садить виноградник і не їсть із нього
плоду? Хто пасе стадо і не жйвиться мо8 локом від стада?* Хіба я говорю тільки, як
9 людйна? Хіба й закон не каже того?* Таж
у законі Мойсея напйсано: Не зав'язуй
рота волові, колй молотить. Чи Бог турбу10 ється про волів?* Чи, може, ради нас го
ворить? Бож ради нас напйсано, що хтооре, мусить орати в надії, і хто мол^ить,
молотить теж у надії, що матиме щось з
11 того.* Колй ми сіяли у вас духовне, то чи
велйка річ, колй жатимемо у вас тілесне?*
Неділя 11-го тижня після 50-ці: Браття, ви у Господі
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І колй ІНШІ мають це право над вами, чому
не більше ми? Та ми не корйстуємось цим
правом, але весь час терпимо, щоб не робйти ніякої перешкоди Євангелію Христа.
Кінець неділі.

13

Хіба не знаєте, • що ті, які працюють
коло святого, їдять із святого, і ті, які слу
жать жертовникові, мають частку з жер14 тбвника?* Так само й Господь велів тим,
що проповідують Євангеліє, з Євангелія
15 жйти.* Та я не користуюся тим і не пишу
тому, щоб так було зо мною. Волію бо
швйдше вмерти, ніж щоб хто відібрав у
16 мене ту моїб славу.* Бо колй я проповідую
Євангеліє, нема мені від того слави, бо це
мій обов’язок. І горе мені, колй б я не про17 повідував Євангелія.* Колй б я це робйв
добровільно, я мав би нагороду; коли ж це
не з власної волі, я виконую доручену ро18 боту.* Яка ж тоді для мене нагорода? Та,
що, проповідуючи Євангеліє, я його ви
кладаю даром, щоб не користатися пра
вом, яке маю з Євангелія.

Зач.
142

Кінець понеділкові.
19

20

Бувши вільний ВІД усіх, •• Я став усім
слугою, щоб ще більше їх придбати.* я став
Понеділок 8-го тижня після 50-ці: Браття, хіба не знаєте, •
В навечір’я Просвіщення: Браття, бувши вільний від усіх, -
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юдеїв юдеєм, щоб юдеїв придбати; для
тих, що під законом, я став, як той, що під
законом, хоч я сам не під законом, щоб
тих, що під законом, придбати.* Для тих,
що без закону, я став, як той, без закону,
хоч я не був без Божого закону, бувши
під законом Христовим, щоб придбати
тих, ЯКІ без закону.* Для слабкйх я став,
як слабкйй, щоб слабкйх придбати. Для
всіх я став усім, щоб конче деяких спастй.* Усе я роблю Євангелія ради, щоб я
став його співучасником.* Хіба не знаєте,
що ті, які біжать на перегонах, біжать усі,
та лиш одйн бере нагороду? Біжіть так,
щоб її осягнути!* Кожний борець стрймується від усього, але ті, щоб тлінний вінець здобути, ми ж — нетлінний.* Біжу,
отже, і я, та не як навмання; веду кулачний бій, та не як б’ючй повітря,* а умерт
вляю моє тіло і поневолюю його, щоб, бува,
проповідуючи іншим, я сам не був відкйнутий.
ДЛЯ

21
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23
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27

Кінець навечір’ю, в часі посту.
ГЛАВА 10.
1

2

Не хочу бо, братй, щоб ви не знали, •
що наші батькй булй під хмарою, що всі
перейшлй через море,* що всі христйлися
На освячення води: Браття, не хочу, щоб ви не знали.

Зач.
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3 у Мойсея, у храмі та в морі,* що всі їли
4 ту саму духовну страву,* що всі пилй те
саме духовне питво, бо пилй з духовної
скелі, що йшла за нйми, — скеля ж був
Христос.
Кінець навечір’ю, як нема посту, і на освячення води.

Але багато з них • булй неугодні Бого6 ві, тому вонй й поляглй в пустйні.* А це
сталося нам на прйклад, щоб ми до злого
не булй пожадливі, як вонй булй пожад7 ливі.* Та й ідолопоклонниками не ставай
те, як деякі з них, як напйсано: Народ
сів їсти й пйти, а потім устм и забавля8 тись.* Та й не ЧИНІМ розпусти, як деякі з
них чинйли, і полягло їх в одйн день
9 двадцять три тйсячі.* Анї не спокушаймо
Господа, як деякі з них спокушали, і від
10 гадюк погйнули.* Ані не нарікайте, як де
які з них нарікали, і від губйтеля загйну11 ли.* Та все це сталося з нйми як прйклад;
напйсано ж на науку нам, що дійшлй до
5

зач.

ПОВНОТЙ ВІКІВ.
12

Тож, КОЛЙ комусь здається, •• що він
стоїть, нехай уважає, щоб не впав.
Кінець вівтіркові.

Вівторок 8-го тижня після 50-ці: Браття, багато з наших батьків*
Середа 8-го тижня після 50-ці: Браття, кому здається, ••
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Вас не спіткала ще спокуса понад люд
ську сйлу. Бог вірний: він не допустить,
щоб вас спокзтаувано над вашу сйлу, але
разом із спокусою дасть вам змогу її перенестй.* Тому, мої улюблені, втікайте
від ідолопоклонства.* Я вам говорю, як розумним: Судіте самі, що кажу.* Чаша бла
гословення, що ми благословляємо, хіба
не є причастям крови Христа?* Хліб, що
ламаємо, не є причастям тіла Христа?
Тому що одйн хліб, нас багато — одне ті
ло, бо всі беремо участь у одному хлібі.*
Гляньте на Ізраїля по тілу: хіба ті, що
їдять жертви, не спільники з жертовником?* Що хочу цим сказати? Невже ідоложертбвне є чймось? Або ідол є чймось?*
Ні. Але те, що погани, колй що жфтвують, то жертвують бісам, не Богові; я ж
не хочу, щоб ви булй спільниками бісів.*
Не можете пйти чаші Господньої і чаші
бісівської; не можете бути учасниками
столу Господнього і столу бісівського.* Чи
нам призводити Господа до гніву? Чи ми
міцніші від нього?
Кінець середі.

Усе дозволене, •але не все корйсне; усе
24 дозволене, але не все будує.* Ніхто хай
23

Субота 16-го тижня після 50-ці; Браття, все мені дозволене,
Цей і в суботу м’ясопусну.

Зач.
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не шукає ДЛЯ себе користи, але для дру25 гого.* їжте все, ЩО у м’ясника продається,
26 нічйм не турб)^чись ради совісти;* Го27 спбдня бо земля та її повнота.* Як хто з
невіруючих вас запросить і ви згодйлися
пітй, їжте все, що покладуть перед вами,
зовсім не турб^чи сь про совість.
28
Але, як хтось вам с к ^ е : • Це було
жертвоване ідолам — не їжте задля того,
хто попередйв вас, і задля совісти: Господ
ня бо земля і її повнота.
Кінець суботі.

29

Кажу задля совісти не своєї, але іншо
го. Чому бо моя воля мала б залежати від
30 совісти ІНШОГО?* Як я що їм з подякою,
чому б мене ганйти за те, що я дякую?*
31 Чи ви, отже, їсте чи п'єте, чи щонебудь
32 робите, все робіть на славу Божу.* Не
будьте прйводом падіння ні для юдеїв, ні
33 для поган, ні для Церкви Божої.* Отак і я
сам намагаюсь догодйти всім у всьому,
не шукаючи для себе користи, але для ба
гатьох, щоб спаслйся.
ГЛАВА 11.
1
2

Будьте моїми послідовниками, як і я
— Христа.* Хвалю ж вас, братй, що
ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте
Четвер 8-го тижня після 50-ці: Браття, як хто вам скаже:
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3 передання так, як я передав вам.* Хочу,
щоб ви знали, що кожному чоловікові го
лова — Христбс, голова жінці — чоловік,
4 голова Христові — Бог.* Кожний чоловік,
що молиться чи пророкує з покрйтою го5 ловою, соромить свою голову.* А кожна
жінка, що молиться чи пророкує з непокрйтою головою, соромить свою голову, бо
6 це те саме, якбй була обголена.* Бо колй
жінка не покривається, нехай обстрига
ється; а колй сором ЖІНЦІ стрйгтися чи
7 голйтися, нехай покривається.* Чоловікові
ж не слід покривати голову, він бо образ і
слава Божа, жінка ж слава чоловіка.
Кінець четвергові.
8

9
10

11
12

13
14
15

Бо не чоловік • ВІД ЖІНКИ, а жінка від
чоловіка,* і не чоловіка створено для жінки, а жінку для чоловіка.* Тому жінка му
сить мати на голові знак влади ради ангелів.* Одначе в Господі — ні чоловік без
ЖІНКИ, ні жінка без чоловіка,* бо так, як
жінка від чоловіка, так само й чоловік
через жінку, і все від Бога.* Розсудіть са
мі: чи воно лйчить непокрйтій молйтися
до Бога?* Хіба сама природа вас не вчить,
що колй чоловік запускає волосся, то для
нього сором.* А колй жінка запускає довге
П’ятниця 8-го тижня після 50-ці: Браття, не чоловік •
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неї слава, бо довге волосся
16 дано їй замість покривка.* Колй ж кому
подобаються суперечки, ми такого звй17 чаю не маємо, ні Церквй Божі.* Роблячи
вам ці завваги, не можу вас похвалйти,
бо ваші збори виходять вам не на добро,
18 а на зло.* Найперше бо зачуваю, ш;о колй
сходитеся на збори, розколи виникають
19 між вами. І я цьому почасти вірю,* бо му
сять бути у вас розколи, ш;об вйявилися
20 вйпробувані між вами.* Ви сходитесь не
21 на те, щоб їсти вечерю Господню,* бо ко
жен спішйться істи свою вечерю, так ш;о
22 дехто голодний, 3. ДЄХТО п’яний.* Хіба не
маєте домів, іцоб істи й пйти? Чи може
хочете зневажати Цфкву Божу і засоро
млювати тих, які нічого не мають? Що
маю вам сказати: Чи похвалйти вас? За
це не похвалю.
ВОЛОССЯ, ТО ДЛЯ

Кінець п’ятниці.

я бо, ЩО прийняв

Господа, те нередав вам: Господь Ісус тієї ночі, якої був
24 вйданий, узяв хліб* і, віддавши хвалу, роз
ламав і сказав: Прийміть, ’іжте: Це є моє
тіло, що за вас ламається. Робіть це на
25 мій спомин.* Так само й чашу по вечері,
кажучи: Ця чаша — новйй завіт у моїй
крові. Робіть це кожний раз, колй будете
23

• ВІД

У Великий четвер: Браття, я, що прийняв

Зач.
149

248

Перше послання до Корінтян

26

пйти, на МІЙ СПОМИН.* Бо кожного разу,
як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, звіщаєте
смерть Господню, поки він не прййде.*
Тому, хто буде їсти хліб або пйти чашу
Господню недостойно, буде вйнний супроти тіла і крбви Господньої.* Хай, отже,
кожний випробовує себе самого, і тоді їсть
цей хліб і п’є цю чашу.* Бо хто їсть і п’є,
не розрізняючи, ш;о то тіло Господнє, суд
собі їсть і п’є.* Ось чому у вас багато не
дужих та хворих, та й чимало умирають.
Якбй ми самі себе •розсуджували, нас
би не судйли.* Колй ж Господь нас судить,
він нас карає, щоб ми не булй засуджені

27
28

29

30
31
32

з о СВІТОМ.
Кінець Великому четвергові.

33
34

Отож, братй мої, колй сходитесь їсти,
ОДЙН ОДНОГО дожидайте.* Як хто голодний,
хай їсть удома, щоб вам не сходитися
на засуд. Про інше ж, колй прийду, роз
поряджуся.
ГЛАВА 12.

Щодо духовних дарів, братй, не хочу,
2 щоб ви про них не знали.* Знаєте, що, колй
ви булй погани, вас до німйх ідолів мов би
3 тягнуло, і ви не спротивлялись.* Тому вам
1

Понеділок 9-го тижня після 50-ці:
Браття, якбй ми самі се^е •

Зач.
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заявляю: Ніхто, говорячи в Дусі Божому,
не каже: Анатема Ісус! І ніхто не може
сказати: Господь Ісус, як не в Дусі Святбму.* Між дарами є різнйця, але Дух є той
самий;* різнйця є і між служінням, але
Господь той самий.* Різнйця є й між діла
ми, але Бог той самий, якйй в усіх діє.
Кінець понеділкові.

7
Кожному •дається вйявлення Духа на зач.
8 спільну користь.* іншому бо дається ДуХОМ слово мудрости; іншому тим же Ду9 ХОМ — слово знання;* іншому — віра в
10 тім самім Дусі;* іншому сйла творйти чу
да; іншому дар пророкування; іншому —
розпізнавання духів, іншому — різні м611 ви, іншому ж — тлумачення мов.* Та все
це чйнить одйн і той же Дух, ш;о розділює ^
кожному, як він хбче^_______________ ^
Кінець святому.

Так само, як тіло ••є одне, хоч має багато членів, і всі члени тіла, хоч їх багато,
13 становлять одне тіло, так і Христбс.* Усі
бо ми христйлися в одному Дусі, щоб бу
ти однйм тілом, чи то юдеї, чи греки, чи
рабй, чи вільні, і всі ми булй напоєні од14 нйм лише Духом.* Тіло бо складається не
15 з одного члена, але з багатьох.* Колй б
12

17-го листопада, святому Григорію: Браття, кожному •
Вівторок 9-го тижня після 50-ці: Браття, як тіло ••
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нога сказала: Я не рука, отже, не належу
до тіла, — хіба тому вона не належить до
тіла?* І колй б вухо сказало: Я не око, от
же, не належу до тіла, — хіба воно тому
не належить до тіла?* Якбй все тіло було
оком, де ж тоді був би слух? Якбй все вон6 було вухом, де був би нюх?* Таж Бог
розділйв члени, кожного з них у тілі, як
хотів.* Якбй все було однйм членом, де
було б тіло?* Та членів є багато, але одне
тіло.* Не може око сказати руці: Ти мені
непотрібна. Чи голова ногам: Ви мені
непотрібні.* Бож члени тіла, що здаються слабшими, найпотрібніші;* і тим чле
нам, що здаються непочесними в тілі, да
ємо більше чести, і наші непристойні
члени зазнають більшої шани;* ті ж, що
у нас пристойні, її не потребують. Та Бог
так уклав тіло, що дав більше чести нйжчому членові, щоб не було роздору в тілі,*
але щоб члени дбали однаково одйн про
одного.* І як страждає одйн член, страж
дають із ним усі члени; і як одйн член у
славі, радіють із ним усі члени.

—---------------

27
28

Кінець вівтіркові.

Ви Христове • ТІЛО І члени, кожний
зокрема.* Деяких поставив Бог у Церкві:
по-перше — апостолів, по-друге — пророків.
Святим безсребреникам: Браття, ви Христове
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по-третє — учителів, ПОТІМ — дарй чу
дес, ПОТІМ дарй оздоровляти, допомага
ти, управляти і говорйти різними мбва-

29 ми.* Хіба ж усі апостоли? Хіба усі проро
ки? Хіба всі учителі? Хіба усі чудотвбр30 ці?* Хіба всі мають дар оздоровляти? Хіба
всі мовами говорять? Хіба всі тлумачать?*
31 Дбайте пйльно про ліпші дарй. Та я по
кажу вам щонайкращу путь.
ГЛАВА 13.

1

2

3

4

5
6
7
8

Якбй я говорйв мовами людськими і ан
гельськими, але не мав люббви, я був би, немов мідь дзвінка або кимвали звучні.* Якбй
я мав дар пророцтва і знав усі тайни й усе
знання, і якбй я мав усю віру, щоб і гори пе
реносити, але не мав люббви, я був би ніщб.* І якбй я роздав бідним усе, що маю, та
якбй я дав моє тіло на спалення, але не
мав люббви, я не мав би ніякої кбристи.*
Люббв • ДОВГОТерпеЛЙва, ЛЮббв ЛагІДна, вона не заздрить, люббв не чваниться, не надимається,* не бешкетує, не шу
кає свогб, не рветься до гніву, не задумує
зла;* не тішиться, колй хто чйнить крйвду, радіє правдою;* все знбсить, у все ві
рить, усьогб надіється, все перетерпйть.*
Люббв нікбли не минає.
,
Кінець святим.
Середа 9-го тижня після 50-ці: Браття, любов
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Пророцтва знйкнуть, мови замовкнуть,
9 знання пропаде,* бо знаємо почасти і по10 части пророкуємо.* Колй настане доско
нале, недоскон^е знйкне.
11
Колй я був • ДИТЙНОЮ, говорйв, як Д И тйна, думав, як дитйна. Колй ж я став му12 жем, покйнув те, що дитяче.* Тепф ми
бачимо, як у дзеркалі, неясно, тоді ж —
лицем у лице. Тепер я знаю почасти, тоді
13 пізнаю так, як і я пізнаний.* Тим часом
залишаються: віра, надія, любов — цих
троє, але найбільша з них любов.
ГЛАВА 14.

Понад усе дбайте про любов, жадайте
духовних дарів, особлйво дару пророцтва.*
2 Хто б говорйв мовами, не людям говорить,
але Богові; бо ніхто його не розуміє, він
3 говорить духом таємні речі.* Хто ж про
рокує, говорить людям на повчання, по4 передження й розраду.* Хто мовами го
ворить, той сам себе повчає; хто пророкує,
5 той повчає Церкву.* Я бажав би, щоб ви
говорйли мовами, але ліпше, щоб ви про
рокували; бо більший той, хто пророкує,
ніж той, хто мовами говорить, хіба що він
пояснює, щоб Церква мала повчання.
1

Кінець середі й Кирикові.
Кирикові і Юліті: Браття, колй я був
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Отже, братй, якщо б я прийшов - до вас і
став говорйти мовами, яка користь вам з
мене, якбй я не говорйв вам ні об’явлен
ням, ні знанням, ні пророцтвом, ні наукою?* Так само воно і з бездушними ре
чами, що дають звук, чи то сопілка, чи то
цйтра: колй не видають із себе різних
звуків, як пізнати, що грається на сопілці
чи на гуслах?* Якже сурма лунає невиразно, хто приготується до бою?* Отак во
но і з вами: колй ваша мова не має в собі
яснйх слів, як зрозуміти те, що говорите?
Ви будете на вітер говорйти!* Є їх чима
ло, тих усіляких мов на світі, і ні одна з
них не позбавлена значення.* Та колй я
не розумію значення слів, буду тому, хто
говорить, чужйнцем, і той, хто говорить,
буде мені чужйнцем.* Тому й ви, колй
прагнете духовних дарів, старайтеся ма
ти їх вщерть для збудування Церкви.*
Хто, отже, говорить мовами, хай молиться, щоб умів вйяснити.* Бо колй я молюся
мовами, дух мій молиться, але розум мій
без плоду.* Що ж, отже, робйти? Буду молйтися духом, і розумом буду молйтися.
Буду співати духом, а й розумом буду
співати.* Інакше бо, колй дякуватимеш
духом, як звичайна людйна скаже Амінь
Четвер 9-го тижня після 50-ці: Браття, якщо б я прийшов
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на ТВОЮ подяку, коли не знає, що ти ка17 жеш?* Ти гарно дякуєш, та другий тим
18 не повчається.* Дякую Богові моєму, що
19 я більш усіх вас мовами говорю,* але в
Церкві ВОЛІЮ п’ять слів моїм розумом
сказати, щоб навчйти інших, ніж десять
тйсяч слів мовами.
Кінець четвергові.

Братй, не будьте дітьмй • розумом.
Щодо зла, будьте дітьмй, а щодо розуму,
21 будьте зрілі.* Напйсано в законі: Чужйми
мовами й ІНШИМИ устами я буду говорйти
до цього народу, та вонй й так мене не
22 слухатимуть, каже Господь.* Так що мова
— знак не для віруючих, але для невірую
чих; пророцтво ж не для невіруючих, але
23 для віруючих.* Якщо, отже, зійдеться уся
церква разом і всі стануть говорйти мо
вами, і ввійдуть прості або невіруючі лю
ди, хіба не скажуть, що ви божевільні?*
24 Колй ж усі пророкують І ввійде хтось не
віруючий чи простий, всі його винува25 тять, усі судять,* тайни його серця ста
ють явними, і він падає ниць на землю,
поклоняється Богові і заявляє, що Бог
справді між вами.

20

Кінець суботі.

Субота 17-го тижня після 50-ці: Браття, не будьте дітьмй
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Що ж, братй? Колй сходитеся, •і кожний
має чи то пісню, чи навчання, чи то
об’явлення, чи то мову, чи то пояснення
— все хай буде для збудування.* Колй
хто говорить мовами, нехМ їх буде двоє,
а щонайбільше троє, і нехай одйн пояснює, і то по черзі.* Колй ж нема ні
кого, хто міг би пояснйти, нехай мовчйть у церкві, нехай собі й Богові говбрить.* Щодо пророків, нехай два чи три
говорять, інші ж нехай уважають.* Колй
ж кому з присутніх дано об'явлення, хай
мовчйть перший.* Бо всі ви можете одйн
за одним пророкувати, щоб усі навчайсь
і утішайсь.* Духи пророків коряться пророкам,* бо Бог є Богом не безладу, а мйру.* Жінкй, як у всіх церквах святйх, не
хай мовчать, їм бо не дозволено говорйти; нехай будуть у покорі, як і закон говбрить.* А колй хочуть чогось навчйтися,
хай спитають удома своїх чоловіків, бо
непристойно жінці в церкві говорйти.*
Хіба від вас вййшло слово Боже? Хіба до
вас однйх прибуло?* Якже кому здається,
що він пророк або має якйй духовний
дар, хай розуміє, що те, що пишу — зано
відь Господня.* Колй ж хто її не визнає,
того не визнавайте.* Тому, братй мої, хай
П’ятниця 9-го тижня після 50-ці: Браття, колй сходитеся,
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вашим прагненням буде пророкувати, і
40 говорйти мовами не бороніть,* але все не
хай ДІЄТЬСЯ пристойно й доладно.
Кінець п’ятниці.
ГЛАВА 15.

1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

11

Пригадую вам, братй, • Євангеліє, яке
я вам проповідував, яке ви й прийнялй, в
ЯКІМ і стоїте.* Ним ви також спасаєтеся,
колй тримаєте його такйм, як я вам про
повідував; інакше ви увірували надармо.*
Я бо передав вам найперше те, що й сам
прийняв був: що Христбс умер за наші гріхй, згідно з Писанням,* що був похований,
що воскрес третього дня за Писанням;* що
з’явйвся Кйфі, потім дванадцятьом;* опісля
ж більш як п’ятистам братів разом, біль
шість якйх живе й досі, а деякі померли;*
потім з’явйвся Якову, згодом усім апбстолам;* а наостанку всіх, немов якому недоноскові, з’явйвсь і мені;* бо я найменший
з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо переслідував Ц фкву Божу.* Бла
годаттю Божою я є тим, чим я є, і благодать
його в мені не була марна; бож я працював
більше всіх них, та не я, але благодать Б6жа, що зо мною.* Чи то я, отже, чи то вонй,
так ми проповідуємо, і так ви увірували.
Кінець неділі.
Неділя 12-та після 50-ці; Браття, пригадую вам
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Колй Ж про Христа проповідується, що
він • воскрес із мертвих, то як же ж деякі
між вами кажуть, що нема воскресіння
мфтвих?* Колй нема воскресіння мертвих,
то і Христос не воскрес.* А колй Христос
не воскрес, то марна проповідь наша,
марна й віра ваша.* І виходить, що ми неправдйві свідки Бога, бо свідчили проти
Бога, якого він не воскресйв, якщо не воскреснуть мертві.* Бо як не воскреснуть
мертві, то й Христос не воскрес.* А як
Христос не воскрес, то марна віра ваша
— ви ще в гріхах ваших;* отже, і ті, що
померли у Христі, загйнули.* Колй ми на
діємося на Христа лише в цьому житті,
ми найнещасливіші з усіх людей.
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Кінець понеділкові.

Та НІ бо, Христос - воскрес із мертвих,
21 первісток померлих.* Тому що через чо
ловіка — смерть, через чоловіка й воскре22 сіння з мфтвих.* Бо як в Адамі всі вми23 рають, так у Христі всі оживуть.* І кож
ний у своїм порядку: первісток — Христос, потім — Христові під час його при24 ходу.* Потім — кінець, колй він передасть
царство Богові й Отцеві, колй знйщить
20

Понеділок 10-го тижня після 50-ці: Браття, колй
проповідується, що Христос •
За померлих: Браття, Христос ••
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усяке нач^ьство і всяку владу й сйлу.*
25 Бо він має царювати, поки не покладе
26 всіх ворогів йому під ноги.* Як останній
27 ворог буде знйщена смерть;* бо він усе
підкорйв йому під ноги. Колй ж він каже,
що все підкорене, то ясно, що крім того,
28 хто йому підкорйв усе.* Я к ж є все йому
буде підкорене, ТОДІ й сам Син підкорйться тому, що йому підкорйв усе, щоб Бог
був усім в усьому.
Кінець померлим.

29
Колй ж ні, що зроблять ті, «щ о хри30 стяться за мертвих?* Колй мертві ніяк не
воскресають, чого тоді за них христйтись?
Чого й нам наражатися повсякчас на не31 безпеки?* Щодня я вмираю, братй, і свід
чу це славою, яку я маю у вас в Христі
32 Ісусі, Господі нашім.* І колй б я боровся в
Ефесі зі звірами, як людйна, то що мені з
того? Колй мертві не воскресають, їжмо й
33 пйймо, бо завтра помремо.* Не дайте себе
обманути: лихі товарйства псують добрі
34 звйчаї.* Протверезіться належно та не грі
шіть, бо деякі з вас Бога не знають. На с635 ром вам це кажу.* Але може хто скаже:
Як воскреснуть мертві і в якім тілі прй36 йдуть?* Безумний! Те, що ти сієш, не оживе.
Вівторок 10-го тижня після 50-ці: Браття, що зроблять ті,
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не вмре.* І те, ЩО СІЄШ, не ТІЛО, ЩО має
уродйтись, а голе зерно, напрйклад, пше38 нйці, або якесь інше.* Бог же дав йому ті
ло, по своїй волі, і кожному насінню —
власне тіло.
37 ЯК

Кінець вівтіркові.
39

40
41

42
43
44
45

Не кожне ТІЛО • таке саме тіло, але
інакше тіло в людей, інакше тіло тварйни,
інакше тіло у птиць і інакше в риб.* Є ті
ла небесні і тіла земні, і інакший блиск
небесних, інакший блиск земнйх.* Іна
кший блиск сонця, інакший блиск місяця,
інакший блиск зір, ба навіть зоря від зорі
різнйться блйском.* Так само й воскресіння
мфтвих:* сіється в тлінні, встає у нетлін
ні; сіється в безчесті, встає у славі; сіється
в безсйллі, встає у сйлі;* сіється тіло тварйнне, встає тіло духовне. Якщо є тіло
тварйнне, то є й тіло духовне.* Так і напйсано: Перший чоловік став душею живою,
останній же Адам духом животворним.
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46
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Та не духовне пфше, а тварйнне, по
тім духовне.
Пфший - чоловік із землі — земнйй.
другий чоловік З неба.* Якйй земнйй, такі
й земні, і якйй небесний, такі й небесні.*
Субота 18-та після 50-ці: Браття, не кожне тіло
За померлих: Браття, перший -
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49 Так само, як ми носйли образ земного,
50 так носйтимемо й образ небесного.* Ось
що говорю, братй: Тіло і кров царства
Божого успадкувати не можуть, ані тлінь
51 — успадкувати нетління.* Ось я кажу
вам тайну: Не всі помремо, але всі пе52 ремінимося,* раптом, в одну мить, при
останній сурмі; засурмйть бо, і м ф тві
нетлінними воскреснуть, і перемінимо53 ся.* Мусить бо це тлінне одягнутися в не
тлінне, і це смертне одягнутися в без54 смертя.* І КОЛЙ це ТЛІННЄ о д я г н є т ь с я в не
тління, а це смертне одягнеться в без
смертя, тоді збудеться напйсане слово:
55 Смерть поглйнута перемогою.* Де твоя,
смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало?*
56 Жало смерти — гріх, сйла гріха — закон.*
57 Богу дяка, що дає нам перемогу через
Господа нашого Ісуса Христа.
Кінець померлим.

58

Отож, МОЇ любі братй, будьте тверді,*
непохйтні, визначайтесь у ділі Господнім
повсякчас та знайте, що труд ваш у Го
споді не марний.
ГЛАВА 16.

1

Щодо збірки на святйх, робіть і ви так,
як я був наказав Церквам галатським.*
Субота 19-та після 50-ці: Браття, будьте тверді,
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Першого ДНЯ тйжня КОЖНИЙ З вас хай
відкладає в себе, збираючи, що може за
ощадити, щоб не робйти збірок ТОДІ, колй
3 я прийду.* А колй прийду, пошлю тих,
що ви вважатимете, з листами, щоб вонй
віднеслй ваш дар у Єрусалйм.
2

Кінець суботі.
4

5
6
7

8
9

10

11

12

Колй Ж буде потрібно Й • мені П ІТЙ ,
ВОНЙ підуть ЗО МНОЮ .* Прийду ж до вас,
як перейду Македонію, бо я переходжу
крізь Македонію.* У вас, може, зупинюсь
або й перезимую, щоб ви мене провелй, кудй я піду.* я вас не хочу бачи
ти тепер лиш мимоходом; надіюсь бо
якййсь час у вас перебувати, як на те
воля Господня.* В Ефесі перебуду до П’ятдесятниці,* бо велйкі й широкі двері
мені там відчинйлись і протйвників багато.* Як до вас прййде Тимотей, гля
діть, щоб був без страху, бо він, як і
я, робить Господнє діло.* Нехай, отже,
ніхто ним не легковажить; і відпровадь
те його в мйрі, щоб прийшов до мене, бо я з братами його чекаю.* Щодо
брата Аполлоса, я дуже його просйв, щоб
він пішов до вас із братами, та він ніяк
Середа 10-го тижня після 50-ці;
Браття, колй буде потрібно •
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не

прибути тепер. Прййде,
ДОГІДНИЙ час.
ХОТІВ

ЯК

буде

Кінець середі.

13
Будьте обачні, • стійте у вірі, будьте
14 мужні, кріпіться.* Нехай все у вас дієть15 ся в любові.* Благаю вас, братй, ви знаєте
родйну Стефана, що вона первісток Ахаї
і що посвятйли себе на службу святйм;*
16 отже, щоб ви також булй услужливі такйм людям і кожному, хто трудиться і
17 працює з нйми.* я тішуся приходом Сте
фана, Фортуната й Ахаїка: вонй заступй18 ли вашу відсутність,* бо заспокоїли мій
19 і ваш дух. Шануйте, отже, такйх.* Віта
ють вас Церквй азійські. Вітають вас у
Господі сердечно Акйла й Прискйлла з
20 їхньою домашньою церквою.* Всі братй
вас вітають. Вітайте одйн одного святйм
21 поцілунком.* Привіт моєю рукою, Павло22 вою*!^Як хто не любить Господа, анатема
23 на нього. Маран ата.* Благодать Господа
24 Ісуса Христа з вами.* Любов моя з усіма
вами у Христі Ісусі. Амінь.
Кінець неділі.
Кінець першого послання до Корінтян. Має воно 16
глав, 47 церковних зачал, 437 стихів.

Неділя 13-та після 50-ці: Браття, чувайте.
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ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ДРУГОГО ПОСЛАННЯ ДО КОРІНТЯН
Глава 1
Привіт і подяка 1-7; особисті повідомлення 8-11; само
оборона 12-24
Глава 2
Злагіднення кари винуватцеві 1-11; апостоли — Божі
пахощі 12-17
Глава З
Самооборона перед закидами 1-6; Євангеліє і закон 7-18
Глава 4
Сміливість апостолів 1-6; їхнє життя, труди і страж
дання 7-12; але нагорода вічна 13-18
Глава 5
Після дочасного наступить життя вічне 1-10; любов
спонукує ревність 11-21
Глава 6
Бездоганні Божі слуги 1-10; любов за любов 11-18
Глава 7
Довірливе ставлення і радість апостола
Глава 8
Збірка для єрусалимлян 1-6; мотиви щедрости 7-15;
Павлові товариші 16-24
Глава 9
Збірка на вбогих 1-5; користі з милостині 6-15
Глава 10
Апостольська влада св. апостола Павла
Глава 11
Апостольська ревність
Глава 12
Божі дари і людські немочі в св. апостола Павла
Глава 13
Нові відвідини 1-4; вказівки 5-10; привіт 11-13

ДРУГЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА ДО КОРІНТЯН
ГЛАВА 1.

Павло, • з волі Божої апостол Христа
Ісуса, і брат Тимотей, Церкві Божій, що в
КорГнті, з усіма святйми в усій Ахаї:* Бла
годать вам і мир від Бога, Отця нашого, і
Господа Ісуса Христа.
Благословенний •• Бог і Отець Господа
нашого Ісуса Христа. Отець усякого ми
лосердя і Бог усякої втіхи,* що втішає
нас у всім нашім горю, щоб ми моглй вті
шити тих, ЯКІ в усяких скорботах, тією
ВТІХОЮ, якою Бог нас самйх утішає.* Бо
як маємо в собі Христових страждань
повну ущерть міру, так і маємо через
Христа повну ущерть міру утішення.*
Отже, чи терпимо скорботи, воно на вашу
Четвер 10-го тижня після 50-ці: Павло, •
Великомученикам: Браття, благословенний -
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втіху та спасіння; чи втішаємося, воно
теж на вашу втіху, і це дає вам сйлу пе
реносити терпелйво ті страждання, які
7 терпимо.* Наша надія на вас певна, бо
знаємо, що так само, як маєте участь у
стражданнях, так матимете й у радощах.
Кінець четвергові й мученикам.

8

Ми бо не хочемо, братй, щоб • ви не
знали про нашу скорботу, яку ми пережилй в Азії: ми булй над міру й над сйлу так
пригнічені, що не мали вже надії жйти.*
9 Ми мали самі в собі вйрок смерти, щоб
надіялися не на самйх себе, а на Бога,
10 якйй воскрешає мертвих.* Він вйзволив
нас від такої смерти і визволяє далі. Ма11 ємо надію, що він ще вйзволить нас,* як
ви поможете вашою молйтвою за нас;
щоб за той дар, якйй нам дасться ради
багатьох, також багато хто складав за нас
подяку.
— . — ------------ ---

Зач.
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Кінець суботі.

Слава бо наша ••— свідчення нашої со
вісти, як ми поводились у світі, зокрема
щодо вас, у святості й щйрості Божій, не
в мудрості тілесній, а в Божій благодаті.*
13 Бо іншого вам не пйшемо, як тільки те.

12

Субота 20-та після 50-ці: Браття, ми не хочемо, щоб •
П’ятниця 10-го тижня після 50-ці: Браття, слава наша ••

Зач.
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ЩО читаєте и розумієте, і надіюся, що ро-

14 зумієте це цілком,* як вже зрозуміли нас
почасти, що ми — ваша слава, як і ви —
наша в день Господа нашого Ісуса Христа.*
15 І бувши певний цього, я хотів прийтй до
вас спочатку, щоб ви удруге мали радість,*
16 потім від вас перейтй в Македонію і зно
ву з Македонії прийтй до вас, щоб ви ме17 не вйрядили в Юдею.* Хіба я, маючи те
на думці, поводився легковажно? Чи те,
що я задумую, задумую по-тілесному, так
що в мені одночасно перебуває і Так18 так, і Ні-ні?* Бог мені свідок, що на19 ше слово до вас не є Так і Ні.* Бо Син
Божий, Ісус Христос, що ми його вам про
повідували — я, Сильван і Тимотей — не
20 був Так і Ні: в ньому було Так.* Скільки
бо обітниць Божих у ньому — Так; і тому
через нього Амінь Богові на славу через
нас.
Кінець п’ятниці.

Той же, ХТО утвфджує • нас з вами у
22 Христі, і хто помазав нас, то Бог,* якйй по
клав на нас свою печать і дав у наші сер23 ця завдаток Духа.* Я ж закликаю Бога на
мою душу, що я, щадячй вас, не прийшов
24 більше у Корінт.* Не наче б ми панували

21

Неділя 14-та після 50-ці: Браття, той, хто утверджує •

Зач.
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над вашою вірою, але ми хочемо співпра
цювати з вашою радістю, бо щодо віри ви
міцно стоїте.
ГЛАВА 2.

я постановйв не приходити до вас знов
2 у смутку;* бо колй я вам завдаю смуток,
хто мене розважить, як не той, що зазнає
3 від мене смутку?* Написав я, отже, щоб,
колй прийду, не мати смутку від тих, від
кого мені належалася б радість; бо я щодо
вас певний, що
4
Моя радість, • радість усіх вас.* З велйкого бо горя та туги серця писав я вам,
і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували,
але щоб знали мою до вас надмірну любов.
1

Кінець неділі.
5

6
7
8
9
10

Колй ж ХТО засмутйв, не мене засмутйв,
але — щоб не перебільшувати — трохи
вас усіх.* Досить такому тієї кари, яку
наклма більшість;* так що, навпакй, кра
ще вам простйти та втішити його, щоб надто
велйкий смуток не зламав його.* Тому
благаю вас: Покажіть йому любов.* На те
бо я й писав вам, щоб вйпробувати вас,
чи ви слухняні в усьому.* Кому, отже,
прощаєте, то і я прощаю; бо колй я простйв, оскільки я мав щось прощати, то
Понеділок 11-го тижня після 50-ці: Браття, моя радість,

зач.
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ради вас зробйв те перед лицем Христб11 вим,* щоб вам не впасти жертвою сатанй,
12 бо його задуми нам добре відомі.* Прибув
ото я в Троаду, щоб проповідувати Єван
геліє Христове, та хоч двері булй мені
13 відчйнені в Господі,* я не маю спокою
для свого духа, бо не знайшов там Тйта,
мого брата, і, попрощавшися з нйми, пі
шов у Македонію.
14
Богові ж • подяка, якйй завжди вчи
няє нас учасниками у його переможнім
ході в Христі і через нас на кожному мі15 сці виливає запашність свого знання.* Бо
ми для Бога — пахощі Христові
Кінець понеділкові.

серед ТИ Х, що спасаються, і серед тих, що
16 гйнуть.* Для однйх запах, що від смерти
веде до смерти, а для інших запах, що
від життя веде до життя. Хто, отже, здат17 ний до того?* Ми не так, як багато інших,
що торгують словом Божим; ми щйро, ми
від Бога говоримо, перед Богом, у Христі.
ГЛАВА 3.

1

2

Чи нам знову зачинати доручувати самйх себе? Чи, може, потребуємо, як дехто,
поручальних до вас чи від вас листів?*
Наш лист — це ви, лист, напйсаний
Вівторок 11-го тижня після 50-ці: Браття, Богові

Зач.
172

Глава З

269

серцях наших, якии усі люди знають і
3 читають.* Відомо ж, що ви — лист Христа, приготовлений нами; напйсаний не
чорнйлом, але Духом Бога живого, не на
кам’янйх таблйцях, а на тілесних таблйцях серця.
У

Кінець вівтіркові.
4

5

6

7

Довір’я Ж те • ДО Бога ми маємо через
Христа,* не щоб ми булй самі здатні помірквувати щонебудь із себе самйх, бо
здібність наша від Бога.* Він зробйв нас
здібними слугами Нового Завіту, не з
букви, але з духу, бо буква вбиває, а дух
оживляє.* Колй ж служіння смерти, вйрізане буквами на каміннях, було в славі,
так що синй Ізраїля не моглй дивйтися
на лице Мойсея через блиск слави його

8 облЙЧЧЯ, щ о М ^ а знйкнути,* то СКІЛЬКИ

9 ж більше служіння духа буде в славі?* Бо
колй служіння засуду славне, служіння
вйправдання багато більше перевйщує у
10 славі.* І такйм чйном, те, що почасти
славне, не має більше слави ради перева11 жаючої слави.* Бо колй те, що минуло,
славне, то багато більше славне те, що
триває.
—
.
Кінець середі й обрусові.
Середа 11-го тижня після 50-ці: Браття, довір’я •
Той же і святому обрусові.

Зач
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12

Маючи, отже, • таку надію, ми повні
смілйвости,* не як Мойсей, що клав собі на
облйччя покривало, щоб синй Ізраїля не
дивйлися на кінець того, що минає;* але
їхній розум притупйвся, бо аж по цей
день, колй читається Старйй Завіт, те
саме покривало зостається невідкрйтим.
Христос бо його усуває.* І аж по сьогодні
при читанні Мойсея лежйть покривмо
на їхньому серці.* Та колй вернуться до
Господа, покривало впаде.* Господь же —
Дух, і де Господній Дух — там воля.* Ми
ж усі, мов дзеркало, відкрйтим лицем
віддзеркмюємо Господню славу і переображуємось у його образ, від слави в сла
ву, ЗГІДНО з діянням Господнього Духа.

13
14

15
16

17
18

Зач.
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Кінець суботі.
ГЛАВА 4.

Ось чому, маючи •• це служіння, доручене нам милосердям, ми не втрачаємо
2 відваги.* Відмовившись від удаваної соромлйвости, ми не поводимось лукаво, ані
не перекручуємо слова Божого, але, пока
зуючи правду, поручаємо себе самйх кож3 ній людській совісті перед Богом.* Колй
ж наше Євангеліє закрйте, воно закрйте
1

Субота 21-ша після 50-ці: Браття, маючи •
Четвер 11-го тижня після 50-ці: Браття, маючи ••

Зач.

Глава 4

2П\

4 ДЛЯ ТИХ, ЩО ГЙ нуТЬ,* у ЯКЙХ б о г ЦЬОГО В ік у

осліпйв розум невіруючих, щоб їм не ся
яло СВІТЛО Євангелія слави Христа, якйй
5 є образ Божий.* Бо ми не самйх себе про
повідуємо, але Христа Ісуса, Господа; ми
ж слуги ваші ради Ісуса.
6
Бо Бог, • якйй сказав: Нехай із темря- зач.
ви СВІТЛО засяє, освітлйв наші серця, щоб
у них сяяло знання Божої слави, що на
ЛИЦІ Ісуса Христа.
----------------—
Кінець четвергові.

7

Ми маємо цей скарб у глйняних посуди
нах, щоб було вйдно, що велич сйли є від
8 Бога, а не від нас.* Нас тйснуть звідусіль,
але ми не пригноблені: ми в труднощах,
9 та ми не тратимо надії;* нас пересліду
ють, та ми не покйнуті; ми повнені, та
10 не погублені.* Увесь час носимо в тілі
смерть Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому
11 житті було явним.* Нас бо ввесь час живйми віддають на смерть задля Ісуса,
щоб і життя Ісуса було явним у нашому
12 смертному тілі.* І так смерть діє в нас,
а життя у вас.
13
Та маючи •• той самий дух віри, про
якйй напйсано: Я вірував, тому й говорйв,
Неділя 15-та після 50-ці: Браття, Бог, •
Цей і преподобним.
П’ятниця 11-го тижня після 50-ці: Браття, маючи ••

зач.
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14 І МИ віруємо, тому й говоримо;* бо знає
мо, що той, хто воскресйв Господа Ісуса,
воскресйть і нас з Ісусом і поставить з ва15 ми поряд себе.* Бо все це ради вас, щоб
благодать Божа, множачись через бага
тьох, збагатйла подяку на славу Божу.
Кінець неділі і преподобним.

Ось чому МИ не втрачаємо відваги: хоч
наша зовнішня людйна занепадає, та на
ша внутрішня обновлюється день у день.*
17 Бо те, що одну мить триває, наше легке
страждання, готує нам вічну вагу слави
18 понад усяку міру,* нам, що дйвимося не
на вйдиме, а на невйдиме: вйдиме бо до
часне, а невйдиме — вічне.
16

Кінець п’ятниці.
ГЛАВА 5.

Бо знаємо, •що, КОЛЙ земне наше житло,
намет розпадеться, маємо будівлю Божу,
будйнок нерукотворний, вічний на небі.*
2 Тому в цьому й стогнемо, бажаючи на
дягнути поверх нього наше небесне жит3 л6,* якщо будемо ще вдягнені, а не г64 лі.* Доки ми в цьому наметі, стогнемо під
тягарем, бо не хочемо роздягнутись, але
вдягнутися, абй те, що в нас смертне, було
1

Субота 22-га після 50-ці: Браття, знаємо,
Цей і в середу умерлим.

Зач.

Глава 5
5

6
7
8
9

10
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проглйнуте Ж И Т Т Я М .* Бог же, що сотворйв
нас, власне, для цього дав нам завдаток
Духа.* Увесь час, отже, ми повні відваги
і знаємо, що поки живемо в тілі, відхбдимо від Господа,* бо вірою ходимо, а не видінням:* ми сміливі і воліємо вййти з Т1ла, щоб жйти з Господом.* Тому й нама
гаємось з усіх сил йому подобатися: чи
ми в тілі, чи поза тілом.
Всім бо нам треба
судом Христовим,

• перед
__________

З'ЯВЙТИСЯ

Кінець суботі й умерлим.

щоб кожний прийняв згідно з тим, що
зробйв, як був у тілі: чи добро, чи зло.*
11 Знаючи, отже, що таке страх Господній,
переконуємо людей; Богові ж ми стали
явні, та надіюся, що й у ваших сумлін12 нях ми — явні.* Не хочемо самйх себе
вам знову доручувати, але даємо вам на
году нами хвалйтися, щоб ви м ^ и що
відповісти тим, які хваляться вйдимим, а
13 не тим, що в серці.* Бо колй ми не при со
бі, то для Бога; а колй розсудливі, то для
14 вас.* Бо любов Христа перемагає в нас
цю думку, що колй одйн умер за всіх, то
всі булй мертві.
Понеділок 12-го тижня після 50-ці:
Браття, всім нам треба з’явйтися •

Зач.
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15

Він же • умер за ВСІХ, щоб ті, що Ж И вуть, не жилй більше для себе самйх, а
для того, хто за них ум ф і воскрес.

Зач.

Кінець понеділкові.

Тому, отже, віднйні ми по-людському
не знаємо нікого. Колй ж і зн м и ми Христа по-людському, то його тепер більше так
17 не знаємо.* Тому, колй хтось у Христі,
той нове створіння. Старе минуло, наста18 ло нове.* Усе ж від Бога, якйй примирйв
нас зі собою через Христа і дав нам слу19 жіння примйрення.* Бо Бог у Христі при
мирйв собі світ, не враховуючи їм їхніх
провйн, поклавши в нас слово примйрен20 ня.* Ми, отже, послй замість Христа, не
мов би сам Бог напоумляв через нас. Ми
вас благаємо замість Христа: Примиріть21 ся з Богом.* Того, хто не знав гріха, він за
нас зробйв гріхом, щоб ми в ньому стали
праведністю Божою.
16

Кінець вівтіркові.
ГЛАВА 6.
1

2

Як співробітники, благаємо •• вас, не
приймати марно благодаті Божої:* Бо каже: Сприятливого часу я вйслухав тебе і
Вівторок 12-го тижня після 50-ці: Браття, Христбс •
Неділя 16-та після 50-ці: Браття, як співробітники, благаємо ■
Цей же й мученицям.

зач.

Глава 6

3
4
5
6
7
8
9
10

В день спасіння я допоміг тобі. Ось тепф —
час сприятливий, ось тепер — день спасіння.* Не даємо нікому ніякої нагоди до
спотикання, щоб не виставляти на глум
наше служіння;* але в усьому показуємо,
що ми слуги Божі, у велйкій терпелйвості,
у скорботах, у бідах, у тіснотах,* під бичу
ванням, у темнйцях, у заколотах, у трудах, у недосипаннях, у постах,* у чистоті,
у знанні, у довготерпелйвості, у лагідності, у Святому Дусі, у щйрій любові,* у
слові правди, в сйлі Божій, у зброї справедлйвости в правйці й лівйці;* у славі і
безчесті; у наклепах і в добрій славі; як
обманщики, однак правдйві;* як незнані,
але добре знані; як ті, що вмирають, але
все живі; як карані, та не убйті;* як сумні,
та завжди веселі; як бідні, але багатьох
збагачуємо; як ті, що нічого не мають,
але все посідають.

___ _______ Кінець неділі

.
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Й М5ГЧЄНИЦЯМ.

Уста наші, КО рІН ТЯ Н И , • відкрйлись до
12 вас; серце наше пошйрилось.* Вам у нас
не тісно, тіснота — у вашім серці! Ви ж, —
13 до вас, натомість,* мов до дітей говорю,
14 — зробіть теж широким ваше серце.* Не
спрягайтеся з невірними в чуже ярмо.
11

Середа 12-го тижня після 50-ці: Браття, уста наші •

Зач.
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Яка бо СПІЛЬНІСТЬ праведности з беззакон
ням? Що СПІЛЬНОГО між світлом і темря15 вою?* Яка згода між Христом і Веліяром?
16 Яка участь вірного з невірним?* Які вза
ємини між храмом Божим та ідолами?
Ви бо храм • Бога живого, як сам Бог
сказав був:
■ -----------

зач.
Нед.

Кінець середі,

й

я поселюся В них І ХОДЙТИМу серед НИХ,
буду ЇХНІМ Богом, вонй ж будуть моїм на17 родом.* Бййдіть, отже, з-поміж них і від
лучіться, каже Господь. Нечйстого не до
їв торкайтесь і я вас прийму.* Я буду вам
Отцем, ви ж будете мені синами та доч
ками, каже Господь Вседержйтель.
ГЛАВА 7.

1

Маючи такі обітниці, о любі,
Очйстьмо ••себе від усякої скверни ті
ла і духа, довершуючи наше освячення в
страсі Божому.
Кінець неділі.

Дайте нам місце у вашому серці. Ми ні
кого не скрйвдили, нікому шкоди не зро3 бйли, нікого не визйскували.* Говорю це,
не щоб вас осудйти, бо я вже вам сказав,
що ви в нашому серці, щоб умфти і жй4 ти разом.* Велйке довір’я маю до вас.
2

Неділя 17-та після 50-ці: Браття, ви — храм •
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5

6
7

8

9

10

вельми пишаюся вами. Я — повен утіхи,
я переповнений радістю серед усіх наших напастей.* Бо колй ми булй прийшлй в Македонію, тіло наше не мало ні
якого спокою. Звідусіль скорботи: назовні
— бої, страх усередині.* Та Бог, що вті
шає принйжених, утішив нас приходом
Тйта;* і не лише його приходом, але й уті
хою, якої він зазнав від вас, оповідаючи
нам про вашу тугу за мною, про ваш сму
ток, про вашу прихйльність до мене, так
що я зрадів ще більше.* Хоч я й засмутйв
вас листом, не жалкую того; колй й жал
кував, — бачу, що той лист, хоч і на час
був засмутйв вас,* — тепер радію не то
му, що ви булй засмутйлися, але тому,
що смуток ваш привів вас до каяття. Бо
ви булй засмучені задля Бога, так що ви
від нас не зазнали шкоди.
Бо смуток задля Бога • чйнить спа
сенне каяття, якого не треба жалувати;
Кінець четвергові.

11

а смуток цього світу чйнить смерть.*
Ось бо той смуток задля Бога, яку старан
ність він спричинйв у вас, яке вйправдання, яке об^ення, якйй страх, яке палке ба
жання, яку ревність, яку відплату. Ви з
П’ятниця 12-го тижня після 50-ці:
Браття, смуток задля Бога •
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усякого погляду показали свою невинність
12 у цій справі.* А колй я писав вам, то не
ради того, хто образив, ні ради ображено
го, але, щоб вйявилася між вами перед
13 Богом ваша дбайлйвість про нас.* Тому
ми втішилися вашою втіхою, а, щобільше, ми зраділи радістю Тйта, що ви всі
14 заспокоїли його дух.* Колй я був перед
ним трохи похвалйвся вами, я не зазнав
сорому. Але як ми завжди говорйли вам
правду, так і похвала наша перед Тйтом
15 вйявилась правдйвою.* Серце його стає
до вас ще прихильніше, колй він згадує
послух усіх вас, і як ви зо страхом і трем16 тінням його прийнялй.* Радію, що можу
покластися на вас у всьому.
Кінець п’ятниці.
ГЛАВА 8.

Повідомляємо вас, братй, про ту ласку,
2 що • Бог дав Церквам макед6нським.*Серед численних турбот, якйх вонй зазнали,
їхня надмірна радість та їхнє велйке
вбозтво вйлились без краю у їхній надмір3 ній щедрості;* вонй по змозі, я про те свід
чу, ба навіть понад змогу, добровільно,*
4 вельми наполягаючи, просйли нас, щоб ми
далй їм ласку брати участь у службі на
5 користь святйх.* Не лише далй понад наше
1

Субота 23-тя: Браття, повідомляємо вас про ласку, що
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сподівання, але самйх себе віддалй перше
Гбсподеві, а потім нам, з Божої волі.
Кінець суботі.

6

7

8

9

10

11

12

13
14

Ось чому МИ благали Тйта, щоб він, як
був почав, так, щоб кінчйв між вами цю
добродійну справу.
•Тому, що відзначаєтесь у всьому, у В 1рі, у слові, у знанні, у всякій пйльності й у
вашій любові до нас, треба вам відзначатись і в цій благодійній справі.* Не даю
це як наказ, але щоб дбайлйвістю до ін
ших вйпробувати щйрість вашої любови.*
Ви знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що ради вас став бідним, бувши ба
гатим, щоб ви розбагатіли його вбозтвом.*
Даю в цьому лише пораду: воно бо вам
лйчить, вам, що минулого року перші почалй цю збірку не тільки робйти, але про
неї думати.* Тепф же кінчіть її, щоб, як
гаряче бажали, так і довершйли по вашій змозі.* Бо колй є охота дати, то вона
приємна в міру того, хто що має, а не того,
чого не має.* Тут не йдеться про те, щоб
інші булй в достатках, а ви в злйднях, але
щоб була рівність;* щоб цим разом надмір
міг покрйти їхню нестачу, а їхній надмір
міг колйсь покрйти вашу нестачу, і, такйм
Понеділок 13-го тижня після 50-ці: Браття,
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15 чйном, щоб панувала рівність,* як напйсано: Хто був зібрав багато, не мав над
міру, а хто м ^ о , не мав нестачі.
Кінець понеділкові.
16

17
18

19

20

21

22

23

24

Богові дяка, •що дав у сф ці Тйта таку
саму до вас ревність,* бо він прийняв
просьбу і, повний запалу, доброхіть до
вас пішов.* Ми з ним послали брата, якбго за Євангеліє хв^ять усі Церквй* і якйй,
крім того, був вйбраний Церквами як
наш супутник у цій благодійній справі,
ЯКІЙ ми служимо на славу самого Господа
і на відраду нашу,* остерігаючися, щоб
нам хто не докоряв за таку щедру збірку,
що нею ми служимо.* Бо ми дбаємо про
добро не тільки перед Господом, але й перед людьмй.* Ми послали разом із нйми
нашого брата, якого пйльність ми часто
вйпробували в багатьох речах, а якйй
тепер ще пильніший заради довірся, що
має до вас.* Щодо Тйта, він мій товариш
і співробітник у вас, а щодо братів на
ших, вонй посланці Церков, слава Христова.* Дайте їм доказ вашої любови й
нашої похвалй про вас перед нйми й пе
ред Церквами.

Вівторок 13-го тижня після 50-ці: Браття, Богові дяка,
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ГЛАВА 9.

Про службу на користь святйм мені не2 ма чого до вас писати,* бо знаю вашу добру
волю і хвалю вас за неї перед македоня
нами, бо Ахая готова з минулого року;
3 ваш запал заохотив багатьох.* Однак, я
посилаю вам братів, ш;об та хвала, якою
я хвалйв вас, не була щодо цього марна і
4 щоб ви, як я сказав, булй приготовані.* А
то, як прййдуть македоняни і застануть
вас неготовими, ми, щоб не сказати ви,
5 осоромимося, що булй такі певні.* Я вва
жав, отже, потрібним просйти братів, щоб
вонй прийшлй до вас перед нами і приго
тували заздалегідь той обіцяний щедрий
ваш дар, щоб він був готовий як правдйвий дар, а не як вймушений даток.
1

Кінець вівтіркові.

Але кажу: Хто скупо сіє, •скупо пожне;
7 хто ж щедро СІЄ, той щедро жатиме.* Не
хай кожний дає, як дозволяє серце, не з
ж ^ ю чи прймусу: Бог любить того, хто
8 дає радо.* А Бог спроможний обсйпати
вас усякою благодаттю, щоб ви мали всьо
го завжди вдосталь та щоб вам ще зоста9 лось на всяке добре ДІЛО,* як напйсано:
Розсйпав, дав убогим; праведність його
6
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10

триває В ІЧ Н О .* Той, хто дає насіння сіяче
ві і хліб на пожйву, помножить і ваше
насіння та зростйть плодй вашої щедрости,* щоб ви у всьому збагатйлися всякою
щедротою, яка через нас складає Богові
подяку.

11

--- —-

Кінець неділі.

Бо виконання •цього служіння не тіль
ки задовольнйть потреби святйх, але стане
ще щедрішим завдякй численним подя13 кам Богові.* Завдякй доказові цього вашо
го служіння вонй хвалйтимуть Бога за
ваш пбсл)^ у визнанні Євангелія Христа
та за щедрість вашого дару для них і для
14 всіх.* І вонй своєю молйтвою за вас пока
зують велйку любов до вас заради над15 мірної благодаті Божої у вас.* Подяка хай
буде Богові за його невимовний дар.
12

ГЛАВА 10.

1

2

я ж сам, Павло, особйсто благаю вас ла
гідністю і ласкавістю Христа, бо я, колй
присутній між вами, покірний, а колй від
вас далеко, смілйвий супроти вас.* Ото
прошу вас, щоб, колй я прийду до вас, не
довелось мені смілйво вживати тієї певности, яку думаю відважно показати су
проти деяких, що собі уявляють, начебто
Середа 13-го тижня після 50-ці: Браття, виконання
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3 МИ ПОВОДИЛИСЯ по-тілесному.* Ми живемо,
4 ЯК ЛЮДИ, але не воюємо по-тілесному,* бо
зброя нашої боротьбй не тілесна, але
сйльна в Ббзі на зруйнування твердйнь;
5 ми руйнуємо задуми* і всяку гордість, що
повстає проти пізнання Бога, і займаємо
в полон усякий розум на послух Христб6 ві;* ми такбж готбві покарати всякий непбслух, колй ваш пбслух завершйться.*
7 Чи ви дйвитеся на лице?
Колй хто • певний, що він Христбвий,
нехай ще раз роздумає сам у собі, що так,
як він Христбвий, так само й ми.
Кінець середі.

8

Бо якбй Я надто хвалйвся нашою вла
дою, що нам Госпбдь дав на збудування, а
9 не на вашу руїну, я б не соромився,* щоб
не здав^ося, що я намагаюся вас листа10 ми налякати.* Листй його, як дехто каже,
важкі та повні сйли, але вйглядом тіла
він недолугий і мова йогб жалюгідна.*
11 Такйй нехай знає: які ми на словах у ли
стах неприсутні, такі будемо на ділі при12 сутні.* Ми не відважуємося рівняти себе
чи робйти себе подібними до деяких з тих,
які самі себе поручають; та тим, що міряють
себе самйх самйми собою та роблять себе
Четвер 13-го тижня після 50-ці: Браття, колй хто •
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13 подібними ДО себе, бракує глузду.* Ми ж не
будемо надмірно хвалйтися, але мірою пра
вила, яке Бог дав як міру, якйм і вас може14 мо досягнути.* Ми бо не розтягаємося над
міру; а воно було б так, якбй ми до вас не
прибулй; ми все такй до вас прибулй з
15 Євангелієм Христа.* Не хв^имося також
чужйми трудами над міру, але маємо на
дію, що й ми, колй ростйме ваша віра,
звелйчимося між вами над міру за на16 шим правилом* і звіщатимемо Євангеліє
ген поза вами, не хв^ячись готовим на
17 чужому полі.* А хто хвалиться, нехай у
18 Господі хвмиться.* Бо не той вйпробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого
Бог поручає.
Кінець четвергові.
ГЛАВА 11.

О, КОЛЙ б ВИ МОГЛЙ • ЗНеСТЙ т р о х и МОГО
2 безумства. Та ви мене й терпите.* Я вас
ревную Божими ревнощами, бо я вас заручйв лише одному чоловікові, представив
3 вас чйстою дівою Христові.* Але боюся,
щоб, як змій був обманув Єву своїм під
ступом, так не попсувалися ваші думкй
і ви не відхилйлися від простотй й чи4 стотй у Христі.* Бо колй б хто прийшов
1

Субота 24-го тижня після 50-ці: Браття, колй б ви моглй
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І проповідував Ісуса, не того, якого ми
вам проповідували, або, якбй ви прийнялй ІНШОГО Духа, якого ви не прийнялй,
або інше Євангеліє, якого ви не одержа
ли, ви б радо терпіли.
5
Однак, гадаю, • ш;о я нічйм не нйжчий
6 від тих архиапбстолів.* Хоч я і неук сло
вом, але не знанням, як ми вам перед
усіма та в усьому показали.
Кінець суботі.

Невже Я допустйвся гріха, смиряючи
себе самого, щоб вас піднестй вгору: вам
бо проповідував я даром Євангеліє Боже?*
8 Інші Церквй я оббирав, беручй від них
9 плату, щоб вам служйти.* І колй був у
вас і терпів нестачу, я не був тягарем ні
кому, бо мені у моїй нестачі помоглй братй, що прийшлй з Македонії. У всьому я
вважав на себе, щоб вам не бути тягарем,
10 та вважатиму й дАлі* Як істина Христо
ва в мені, хвалй цієї ніхто в мене не від11 німе у сторонах ахайських.* Чому? Хіба я
12 не люблю вас? Бог те знає.* А що роблю,
те робйтиму й далі, щоб не дати ніякого
прйводу тим, що шукають прйводу, щоб
13 бути, як ми, у тому, чим хваляться.* Такі
бо лжйві апостоли, робітникй лукаві, що
7
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14 вдають ЗІ себе апостолів Христових.* Воно
й не дйво: сам бо сатана вдає з себе анге15 ла світла.* Нічого, отже, надзвичайного в
тому, колй і його слуги вдають із себе
слуг праведности. їхній кінець буде за іх16 німи ділами.* Знову кажу: Нехай ніхто не
вважає мене за безумного! А як ні, при
йміть мене за безумного, щоб і я міг трохи
17 похвалйтися.* Що я кажу, кажу те не в
Господі, але немов у безумстві, що дає
18 мені відваги хвалйтися.* Тому що багато
інших хваляться з причйн тілесних, я та19 кбж буду хвалйтися,* бо ви радо терпите
20 безумних, самі такі розумні.* Ви терпите,
колй вас хто неволить, колй хтось об’їдає,
колй хтось ставиться до вас ізгорда, колй
21 хтось б'є вас у лице.* На сором кажу це,
якйми слабкйми ми себе показуй.
Кінець п’ятниці.

Та в чому б там хто • не ВЙЯВИВ СМІЛЙвости, — говорю МОВ безумний! — я також
22 можу її показати.* Вонй євреї? Я теж. Вонй
ізраїльтяни? Я теж. Потбмки Авраама? Я
23 теж.* Слуги Христові? Говорю неначе не
розумний: Я більш від них. Багато більше
в трудах, багато більше в тюрмах, під би
чами надмірно, у смертельних небезпеках
29-го червня, святим апостолам: Браття, в чому б хто
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24 часто.* Від юдеїв я прийняв п'ять раз по
25 сорок без одного ударів,* трйчі мене бйто
киями, раз каменовано, трйчі корабель зо
мною розбивався; день і ніч провів я у бе26 зодні;* в подорожах часто, у небезпеках
на ріках, у небезпеках від розбійників, у
небезпеках від земляків, у небезпеках від
поган, у небезпеках у місті, у небезпеках
27 від фальшйвих братів;* у праці та в труді,
часто в недосипанні, у голоді та спразі,
28 часто в постах, у холоді й наготі.* Крім
того всього, моє щоденне піклування —
29 журба про всі Церквй.* Хтось слабкйй, і я
не слабкйй? Хтось спокушається, а я не
30 розпаююся?* Колй ж треба хвалйтися, то
я моєю неміччю буду хвалйтись.
31
Бог • і Отець Господа Ісуса — він благословен во віки! — знає, що я не говорю
32 неправди.* В Дамаску правйтель царя
Арети стеріг місто дамаскинян, щоб мене
33 схопйти,* але мене спущено віконцем у
коші по мурі і я втік із його рук.
ГЛАВА 12.

1

2

Чи треба хвалйтися? Воно не лйчить. То
я перейду до видінь і до об’явлень Госпбдніх.* Знаю чоловіка в Христі, що чотир
надцять років тому, — чи то в тілі, не знаю.
Неділя 19-та після 50-ці: Браття, Бог
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Друге послання до Корінтян

ЧИ ТО без Тіла, не знаю, Бог знає, — був

3 узятий до третього неба.* І знаю, що той
чоловік — чи в Т ІЛ І, чи без тіла, не знаю,
4 Бог знає,* — був узятий у рай і чув неви
мовні слова, якйх людйні не можна вй5 словити.* Такйм буду хвалйтися, собою ж
не буду хвалйтися, хіба лиш моїми немо6 чами.* Колй ж я схочу хвалйтися, не буду
безумний, бо скажу правду; але стрймуюся, щоб про мене хто не сказав більше,
7 ніж у мені бачить або від мене чує.* А
щоб я не згордів надзвичайними об’яв
леннями, дано мені колючку в тіло, по
сланця сатанй, щоб бив мене в лице, щоб
8 я не нісся вгору.* Трйчі благав я Господа,
9 щоб він від мене відступйвся,* та він ска
зав мені: Досить тобі моєї благодаті, бо
сйла моя об’являється в безсйллі. Отож, я
краще хвалйтимусь моїми немочами, щоб
у мені перебувала сйла Христова.
Кінець неділі й апостолам.
10

11

Тому мені МЙЛІ • немочі, погорди, нестатки, переслідування та скорботи Христа ради; бо колй я немічний, тоді я сйльний.* Хвалячись, я став безумний. Та ви
мене до того примусили. Бо ви повйнні
булй мене хвалйти, тому що я нічйм
Понеділок 14-го тижня після 50-ці: Браття, мйлі мені

Зач.
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15

16

17
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не г і р ш и й ВІД ТИХ а р х и а п о с т о л і в , х о ч я
й ніщо.* Ознаки справжнього апостола
булй вам вйдні у всякому терпінні, в знаках, чудах та сйлах.* Чим бо ви булй
менші від ІНШИХ Церков — хіба тим, що
я не був для вас тягарем? Простіть мені
цю крйвду.* Ось утретє я готовий прийтй
до вас і тягарем не буду, бо шукаю не ва
шого, а вас. Не діти повйнні збирати маєтки батькам, а батькй дітям.* Я радо вйтрачусь і сам себе пожертвую за ваші ду
ші; якщо я люблю вас більше, то мав би
бути менше люблений?* Та нехай буде,
що я не обтяжував вас, але, бувши хйтрим,
узяв вас підступом.* Чи я вйкористав вас
через когось із тих, що до вас був послав?*
я ублагав Тйта і з ним послав брата. Хі
ба Тит вас вйкористав? Хіба ж ми не тим
самим д ^ о м ходйли, не тйми самими
слідами?* А, може, ви ще думаєте, що ми
виправдуємося перед вами? Ми перед
Богом у Христі говоримо, — а все це вам,
любі, на збудування.
.. .
Кінець понеділкові.

20

Боюся бо, ЩО, •КОЛЙ прийду, не застану
вас такйми, як хочу, та що ви не застанете мене такйм, якбй хотіли; щоб не було
Вівторок 14-го тижня після 50-ці: Браття, боюся, що.

Зач.
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21

Друге послання до Корінтян

МІЖ вами суперечок, заздрощів, гніву,
сварок, обмов, нашептів, зарозумілости,
безладдя,* щоб, колй знову прийду, мій
Бог задля вас не принйзив мене і щоб
я оплакував тих багатьох, які раніше
згрішйли і не покаялись у нечистоті,
розпусті та в безсоромності, якйх булй
допустйлися.
ГЛАВА 13.

1

2

Оце втретє йду до вас. Кожна справа
вйрішиться за словом двох або трьох свідків.* Я вже перед тим сказав і ще раз по
вторюю, як за моєї другої присутности,
так і тепер у відсутності; як прийду зно
ву, не пощаджу тих, які раніш згрішйли,
і в с іх

ІН Ш И Х.

Кінець вівтіркові.

3

Ви бо шукаєте •доказу, що в мені говбрить Христбс, якйй супроти вас не без4 сйльний, але сйльний між вами.* Хоч йо
го розп’ято заради немочі, але він живе
Божою сйлою. Такі ми, хоч немічні в
ньому, однак, будемо з ним жйти сйлою
5 Божою в вас.* Розпізнавайте себе самйх,
чи ви у вірі; випробовуйте себе самйх.
Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Хри
стбс у вас перебуває? Колй ж ні, то ви не
Середа 14-го тижня після 50-ці: Браття, ви шукаєте

Зач.

Глава 13
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6 вйпробувані.* Та, сподіваюся, ви пізнаєте,
7 пдо ми не є невйпробувані.* Молимося до
Бога, щоб ви ніякого зла не чинйли: не
щоб ми з’явйлися вйпробувані, але щоб
ви добро чинйли, навіть якбй ми самі не
8 булй вйпробувані.* Бо ми не можемо ні
чого проти правди, але тільки за правду.*
9 Ми бо радуємося, колй ми немічні, а ви
сйльні. Саме про це ми й молимося: про
10 вашу досконалість.* Тому й пишу вам це,
не бувши між вами, щоб, колй прийду, не
чинйти суворо сйлою влади, яку дав мені
Господь на те, щоб будувати, а не руйну11 вати.* Зрештою, братй, радійте, прямуйте
до досконалости, бадьоріться, будьте однієї
думки, живіть мйрно, і Бог люббви та мй12 ру буде з вами.* Вітайте одйн одного святйм поцілунком. Всі СВЯТІ вас вітають.*
13 Благодать Господа Ісуса Христа, і любов
Бога, і причастя Святого Духа з усіма ^
вами. Амінь.
Кінець середі.

Кінець другого послання до Корінтян, яке має 13 глав,
32 церковні зачала, 256 стихів.

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ГАЛАТІВ
Галати — мешканці північної Галатії, нащадки
античних галів, які в III ст. до Христа виеміґрували в
Малу Азію і оселилися в околицях між Кападокією та
Понтом. Павло, подорожзлючи, зупинився був між ни
ми на довший час з причини недуги (Ді. 13-16), Гала
ти, що з таким запалом були увірували в Євангеліє,
згодом, під натиском юдеїв, схилилися до юдаїзму, ду
мали бо, що для спасіння треба конче зберігати при
писи старого заповіту, святкувати суботи тощо.
Св. апостол Павло, щоб напоумити збаламучених
галатів, написав цього глибокого богословського листа,
в якому, по-перше, зганив їх за те, що вони наважи
лися «нове вино вливати в старі бурдюки», тобто хо
тіли пережитки старого закону змішувати з чистотою
євангельської науки.
Увесь лист, за змістом, ділять на три окремі частини:
І. Апологетична (1-2). Апостол борониться перед на
клепами, доказуючи, що він такий самий апостол,
як ті дванадцять, що бачили Христа; що він при
йняв своє Євангеліє безпосередньо від Христа, а
не завчив у людей; та що юдеї, відводячи галатів
від віри в Христа, позбавляють їх спасіння.
II. Догматична (3-4). Апостол викладає свою на)^у,
що для виправдання конечна чинна віра в Хри
ста, а зберігання закону, тобто святкування су
бот, зайве, а то й шкідливе.
III. Моральна (5-6). Апостол попереджує вірних, спра
вляючи помилки і скріпляючи їх у правдивій вірі.
Цей лист прекрасно змальовує величну поставу
Апостола народів; його запал, ревність і розум злива
ються з теплим почуттям батьківського серця.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ ДО ГАЛАТІВ
Глава 1
Заголовок 1-5; напоумлення 6-10; Павло обороняє свій
апостольський авторитет 11-24
Глава 2
Апостоли схвалюють проповідь Павла 1-10; Петро й
Павло в Антіохії 11-21
Глава З
Оправдання через віру 1-9; закон і обітниця 10-18;
роля закону в Божих намірах 19-29
Глава 4
Боже усиновлення 1-11; різні вказівки 12-20; Сара й
Агар — два союзи 21-31
Глава 5
Християнська свобода 1-12; свобода й любов 13-26
Глава 6
Різні вказівки взаємного співжиття 1-16; заключення
17-18

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ГАЛАТІВ
ГЛАВА 1.
1

2

3

4
5
6

7

Павло, апостол •не від людей і не через
посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресйв його з мертвих,* і всі братй, що зо мною. Церквам
Галатії.
Благодать вам - і мир від Бога, Отця
нашого, і Господа Ісуса,* що дав себе самого за гріхй наші, щоб вйзволити нас
від цього віку злого за волею Бога й Отця нашого,* якому слава на віки вічні.
Амінь.* Дивуюся, що ви так швйдко покйнули того, хто вас поклйкав благодаттю
Христа і перейшлй на інше Євангеліє:*
не щоб воно було інше, але деякі баламу
тять вас, бажаючи перемінйти Євангеліє
Четвер 14-го тижня після 50-ці: Павло, апостол •
Субота 25-та після 50-ці: Браття, благодать вам -

Зач.
198

Зач.
199

Глава 1
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8 Христове.* Та колй б чи ми самі, чи ангел
з неба проповідували вам інше від того,
яке ми вам проповідували, нехай буде
9 проклятий.* Як ми казали, так і тепер
знову кажу: Колй хто проповідує вам ін
ше Євангеліє, ніж те, що ви прийнялй,
10 нехай буде проклятий.* Хіба я тим запо
бігаю ласки в людей чи в Бога? Хіба на
магаюся людям приподобатися? Якбй я
хотів подобатися людям, я не був би Хри
стовим слугою.
Переступи четвергові. Кінець суботі.

Сповіщаю вас, братй, що • Євангеліє,
12 яке я вам проповідував, не від людей;* бож
я його не прийняв, ні навчйвся від людй13 ни, а через об’явлення Ісуса Христа.* Ви
чули про мою поведінку колйсь у юдействі,
про те, що я жорстоко переслідував Цер14 кву Божу та руйнував її.* Я визначався
серед багатьох ровесників з мого роду,
бувши запеклим прихйльником передань
15 моїх предків.* Та колй той, хто вйбрав
мене вже від утроби моєї матері і поклй16 кав своєю благодаттю,* звблив об’явйти в
мені Сйна свого, щоб я проповідував його
між поганами, я негайно, ні з ким не ра17 дившись,* не пішов у Єрусалйм до тих.
11

Неділя 20-та після 50-ці: Браття, сповіщ^ вас, що
Цей же і в неділю після Різдва Христового.

зач.
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Послання до Галатів

булй апостолами передо мною, але
пішов в Арабію і потім повернувся в Да18 маск.* Три роки після того пішов я в Єруса19 лйм відвідати Петра.* Іншого ж з апостолів
я не бачив, крім Якова, брата Господнього.
ЩО

Кінець неділі. Читай четвергові:

Те, ЩО пишу вам, ось перед Богом, що
21 не обманюю.* Потім пішов у сторони си22 рійські та кілікійські;* з лиця ж мене не
23 знали Церквй Юдй, що в Христї.* Вонй
лиш чули, що той, хто колйсь переслідував
нас, тепер проповідує ту віру, яку колйсь
24 руйнував,* і мене ради прославляли Бога.
20

ГЛАВА 2.

Згодом, по чотирнадцятьох роках, я
знову пішов у Єрусалйм з Варнавою, взяв2 ши зі собою й Тйта.* Пішов я тудй за
об’явленням і вйклав їм Євангеліє, яке
проповідую між поганами, особлйво знач
нішим, чи я, бува, не дарма труджуся чи
3 трудйвся.* І Тит, що був зі мною, бувши
греком, не був примушений до обрізан4 ня.* Щодо облудних братів, які крадькома
влізли, щоб підглядати нашу волю, що
маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневбли5 ти,* ми їхньому повелінню не поступйлися ні на хвилйну, щоб правда Євангелія
збереглася незіпсбваною у вас.
1

Кінець четвергові.

Глава 2
6

7

8

9

10

Щодо ТИХ, ЯКІ вважайся за визначнйх,
• якйми вонй тоді булй, мені байдуже, бо
Бог не дйвиться на облйччя людйни, мені
ті визначні нічого не додалй.* Навпакй,
побачивши, що проповідь Євангелія для
необрізаних доручена мені, як Петрові
для обрізання,* бо той, хто допомагав
Петрові в апбстольстві між обрізаними,
допомагав і мені між поганами,* і вйзнавши дану мені благодать. Яків, Кйфа
та Іван, що вважалися стовпами, на знак
єдности далй мені й Варнаві правйці,
щоб ми йшли до поган, вонй ж до обрізаних;* тільки щоб ми про вбогих пам’ята
ли, що я, власне, і намагався робйти.

297
зач.

Кінець п’ятниці.

Колй Ж Петро прийшов - В Антіохію,
Я вйступив одверто йому в вічі, тому що
12 він заслужйв на докір.* Перше бо, ніж
прийшлй деякі від Якова, він їв з погана
ми; а як прийшлй, почав таїтися й відлу13 чуватися, боячйсь обрізаних.* Разом з ним
лицемірили й інші юдеї, так що й Варна14 ва був зведений їхнім лицемірством.* Та
колй я побачив, що вонй не ходять прямо
11

П’ятниця 14-го тижня після 50-ці:
Браття, щодо тих, що вважать себе б)^и визначнйми,
Понеділок 15-го тижня після 50-ці:
Браття, колй Петро прийшов -

Зач.
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Послання до Галатів

за євангельською правдою, я перед усіма
сказав Кйфі: Колй ти, бувши юдеєм, жи
веш по-поганському, як можеш сйлувати
поган, щоб жилй по-юдейському?* Ми з
роду юдеї, а не грішники з поган.
Довідавшися, • ш;о людйна виправду
ється не ділами закону, але вірою в Ісуса
Христа, ми увірували в Христа Ісуса,
шіоб вйправдатися нам вірою в Христа, а
не ділами закону, бо ділами закону не
вйправдається ніхто.

З,ач.
203

Кінець понеділкові.

Колй, отже, шукаючи вйправдання в
Христі, вйявилось, що й ми самі грішники,
невже тоді Христос служйтель гріха? Не
18 бути цьому!* Бо колй я знову відбудовую
те, що був зруйнував, я сам себе визнаьб
19 переступником.* я бо через закон для за
кону вмер, щоб жйти для Бога: я з Хри20 стбм розп’ятий.* Живу вже не я, а живе
в мені Христос. А що живу тепер у тілі,
то живу вірою в Сйна Божого, якйй полюбйв мене і вйдав себе за мене.
17

Кінець неділі.
21

я не відкидаю - Божої благодаті: бо
колй оправдання чф ез закон, тоді Христбс умер даремно.
Неділя 21-ша після 50-ці: Браття, довідавшися, •
Цей і в неділю після Воздвиження.
Вівторок 15-го тижня після 50-ці: Браття, я не від к и д і ••

Зач.
204

Глава З
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ГЛАВА 3.
1

2

3
4
5

6
7

О, нерозумні галати! Хто вас зачару
вав, вас, у якйх перед очйма був зображений Ісус Христос розп’ятий?* Одне лиш
хочу від вас знати: чи ви прийнялй Духа,
виконуючи діла закону, чи тому, що повірили проповіді?* Невже бо ви такі без
глузді? Почавши духом, завершуєте тепер
тілом?* Невже ви стільки терпіли марно?
Колй б лише марно.* Чи той, хто дає вам
Духа і творить чудеса між вами, робить
це завдякй ділам закону, чи тому, що ви
повірили проповіді?* Як Авраам увірував
у Бога, і це було зараховано йому за
оправдання,* знайте, що ті, що мають віру
— справжні діти Авраама.
Кінець вівтіркові.

8

Тому й Писання, передбачивши, • що
Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові
наперед цю благу вістку: У тобі благосло9 вляться всі народи.* Так, отже, ті, що ма
ють віру, благословляться з вірним Авра10 амом.* Усі бо, які покликаються на діла
закону — під прокляттям, бо напйсано:
Проклятий кожний, хто не пильнує, щоб
вйконати все, що напйсано в кнйзі закб11 ну.* А що ніхто законом не виправдується
Субота 26-та і субота перед Різдвом Христовим:
Браття, Писання, передбачивши, •

Зач.
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пфед Богом, ЯСНО, бо праведний вірою
буде жйти.* Закон же не від віри, бо ка
же: Хто чинйтиме його прйписи, той буде
нйми жйти.
Кінець суботі 26-ій і суботі перед Різдвом Христовим.
Читай Великій суботі на Утрені:

Христос вйкупив нас від прокляття
'
*
а
закону,
ставши
за нас прокляттям, бо
напйсано: Проклятий кожний, хто вйсить на
14 дереві,* — щоб благословення Авраама
перейшло в Ісусі Христі на поган і щоб
ми вірою прийнялй обіцяного Духа.

13

Зач.
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Кінець Великій суботі на Утрені.

15

Братй, я говорю по-людському: • На
віть людського заповіту, ствердженого як
слід, ніхто не може скасувати, чи до ньо16 го щось додати.* Обітниці ж булй дані
Авраамові та його потомкові. Не сказано:
Потомкам, немов би говорйлося про бага
тьох, але про одного: І твоєму потомкові,
17 якйм є Христос.* Кажу бо це: Заповіту,
що був стверджений Богом, закон, що
прийшов після чотйриста тридцятьох ро
ків, не може скасувати і, такйм чйном,
18 знестй обітницю.* Бо колй б спадщина була
Середа 15-го тижня після 50-ці:
Браття, по-людському говорю, •

Зач.
207

Глава З

ЗОЇ

закону, вона не була б більша від
обітниці; Авраамові ж Бог дарував свою
19 ласку чф ез обітницю.* Навіщо ж тоді за
кон? Його додано з причйни переступів,
доки не прййде потомство, якому була
дана обітниця, проголошена ангелами че20 рез посередника.* Посередника ж нема,
21 колй є хто одйн; а Бог одйн.* Хіба тоді за
кон проти обітниць Божих? Зовсім ні. Бо
якбй даний був закон, що міг би оживля
ти, тоді справді від закону було б вйправ22 дання.* Але Писання все замкнуло під
гріхом, щоб віруючим була дана обітниця
з віри в Ісуса Христа.
^
ВІД

Кінець середі.

23

Раніш, • НІЖ прийшла віра, ми булй
замкнені під охороною закону, очікуючи
24 віри, що мала відкрйтися,* так що за
кон був нашим вихователем аж до Хри25 ста, щоб ми вірою вйправдалися.* Як уже
прийшла віра, ми вже більше не під ви26 хователем,* бо ми всі синй Божі через
27 віру в Христа Ісуса.* Всі бо ви, що в
Христа христйлися, в Христа одягнули28 ся.* Нема юдея, ні грека, нема невіль
ника, ні вільного, немає ні чоловіка, ні
жінки, бо всі ви одно в Христі Ісусі.*
Четвер 15-го тижня після 50-ці; Браття, раніш,
Цей і преподобним жінкам.

зач.
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29 А колй ВИ Христові, ВИ потомство Авраама, спадкоємці за обітницею.
Кінець святим жінкам.
ГЛАВА 4.

Кажу бо: Доки спадкоємець
малолі
ток, він НІЧИМ не відрізняється ВІД слуги,
2 хоч він і пан усього,* але стоїть під опіку
нами та домоправйтелями до призначено3 го батьком часу.* Отак і ми, як булй мало
літками, булй поневолені первнями світу.
4
Колй ж • сповнився час. Бог послав
Сйна свого, що народйвся від жінки, на5 родйвся під законом,* щоб відкупйти тих,
ЯКІ під законом, щоб ми прийнялй уси
новлення.

Зач.
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Кінець четвергові.

6

А що ви синй. Бог послав у ваші сер
ця Духа Сйна свого, якйй взиває: Авва
7 — Отче!* Тому ти вже не раб, а син; а
колй син, то спадкоємець Божий через
Ісуса Х р и с т а .___
_____
Кінець празникові.

8
Колйсь ВИ, не знаючи Бога, - служйли
9 богам, що не булй богами.* Тепф же, колй
ви пізнали Бога, чи, краще кажучи, колй
Різдво Христове: Браття, колй •
П’ятниця 15-го тижня після 50-ці: Браття, не знаючи Бога, ви Цей і для хворих.

Зач.
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Глава 4

Бог пізнав вас, як ви можете вертатися
знову до немічних та вбогих первнів,
якйм, як колйсь, хочете знову служйти?*
10 Вважаєте пйльно на дні, на місяці, на
11 пори та на рокй!* Боюся за вас, чи не
12 працював я коло вас даремно.* Благаю
вас, братй, будьте, як я, бо і я такйй, як
13 ви. Ви мене нічйм не образили.* Ви зна
єте, як я через недугу тіла проповідував
14 вам перший раз Євангеліє, * і, не зважа
ючи на мою недугу, яка була вам споку
сою, ви не погордув^и мною і не від
штовхнули, але, як ангела Божого, прийнялй, як Христа Ісуса.
Кінець хворим.

15

Де Ж ВОНО, те ваше щастя? Свідчу вам,
що, якбй можна було, ви булй б вйрвали
16 собі очі і далй б мені.* Невже я вам став
17 ворогом, говорячй вам правду?* Та ті нещйро за вас побиваються, вонй хочуть
вас від нас відвернути, щоб ви про них
18 дб^и.* Воно добре ревнувати, але в до
брім, і завжди, не лише тоді, колй я між
19 вами.* О, дітоньки мої, якйх я знову наро
джую в муках, доки Христос у вас не від20 образйться.* Хотів би я бути серед вас те
пер і змінйти мою мову, бо сам не з н ^ ,
21 що мені з вами робйти.* Скажіть ви мені.
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ЩО хочете бути ПІД законом, хіба ви не
слухаєте закону?
Кінець п’ятниці.
22

23
24
25

26

27

28

29
30

31

Напйсано бо, що Авраам мав • двох зач.
синів: одного від рабйні, другого від віль- ^
ної.* Та той, що від рабйні, народйвся за
ТІЛОМ, той, що від ВІЛЬНОЇ — за обітницею.* Це має інше значення: ті дві жінки
— два завіти; одйн з горй Сипаю, що р6дить рабів, це — Агар.* Гора ж Сипай в
Арабії і відповідає теперішньому Єрусалймові, що в рабстві зі своїми дітьмй.*
Але вйшній Єрусалйм, вільний, він мати
всім нам.* Напйсано бо: Веселйся, неплід
на, що не родиш! Вигукуй, рада та весе
ла, ти, що мук пологів не знала, бо в покйнутої більше дітей, ніж у тієї, що має
чоловіка.
Ми ж, братй, як Ісаак, •• діти обітни- зач.
ці.* Та як тоді той, що народйвся за тілом,
переслідував того, що народйвся за дуХОМ, так і тепер.* Та що каже Писання?
Проженй рабйню та її сйна, бо син рабйні
не успадкує зі сйном вільної.* Отак, бра
тй, ми синй не рабйні, але вільної.
Кінець святим.

9-го вересня, святим Йоакимові й Анні: Браття, А вр а^ мав
Понеділок 16-го тижня після 50-ці: Браття, ми, як Ісаак, •<
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ГЛАВА 5.
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

Свободою, отже, ЯКОЮвйзволив нас Христос, стійте вільні і під кормйгу рабства
не піддавайтеся знову.* Ось я, Павло, ка
жу вам, що, колй ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе.* Свідчу
знову кожному, хто обрізується: Він мусить увесь закон чинйти.* Ви, що шука
єте в законі вйправдання, від Христа відлучйлися, від благодаті відпали.* Ми бо
Духом від віри очікуємо надії вйправдання,* бо в Христі Ісусі нічого не зна
чать ні обрізання, ні необрізання, але віра, що діє через любов.* Ви бігли добре.
Хто вам заборонйв, щоб ви не корйлися
правді?* В цьому ви не йдете за тим, хто
вас поклйкав.* Трохи закваски квасить
усе тісто.* Я певний у Господі, що ви не
матимете інших думок; а хто баламутить
вас, буде осуджений, хто б він не був.
Кінець понеділкові.

11

я ж, братй, колй ще • проповідую обрі-

зання, то чого мене братй ще пересліду
ють? Тоді був би кінець тій спокусі, що від
12 хреста.* Колй б то вже зовсім покалічили
13 себе ті, що зчиняють у вас заколот.* Ви бо,
братй, поклйкані до свободи, абй тільки
Вівторок 16-го тижня після 50-ці: Браття, колй ще •

Зач.
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свобода ваша не стала причйною до жит
тя ТІЛОМ, але любов'ю служіть одйн одно14 му.* Увесь бо закон містйться в цій одній
заповіді: Любй блйжнього твого, як себе
15 самого.* Колй ж ви гризетеся між собою
та їсте одйн одного, вважайте, щоб ви
16 одйн одного не знйщили.* Знову кажу:
Духом ходіть і похотей тіла не будете чи17 нйти;* бо ТІЛО бажає протйвного духові і
дух бажає протйвного тілові; вонй супе
речать одне одному, так що ви не можете
18 робйти того, що хотіли б.* А колй дух вас
19 водить, то ви не під законом.* Учйнки ж
тіла явні: розпуста, нечистота, розгнузда20 ність,* ідолослужба, чари, ворогування,
21 свари,* заздрість, гнів, суперечки, незго
ди, єресі, заздрощі, пияцтво, гульня і та
ке інше, про що я вас попереджаю, як я
вже раніше казав, що ті, які так чйнять,
царства Божого не успадкують.
Кінець вівтіркові.

А плід Духа: •любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність,*
23 тйхість, стрйманість. На тих то нема за24 кону.* Ті ж, що є Ісус-Христбві, розп’ялй
25 тіло з його прйстрастями та похотями.* І
колй ми живемо духом, то духом і ходімо.*

22

Субота 27-ма після 50-ці: Браття, плід Д ^ а :
Цей і преподобним.

зач.
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Не будьмо марнославні, задйрливі між
собою, заздрісні одні одним.
ГЛАВА 6.

1

Я
2

Братй, колй хтось попав у якусь провйну, то ви, духовні, такого наставляйте
духом лагідности, пильнуючи себе само
го, щоб і собі не впасти у спокусу.
Носіть тягарі • ОДЙН одного і так ВЙКОнаєте закон Христа.
Кінець суботі і преподобним.

3

4

Я
5
6
Я
7
8

9
10

Колй ХТОСЬ думає, що він є щось, бувши
нічйм, обманює себе самого.* Кожний не
хай добре перевіряє своє ДІЛО, і якщо він
знайде, чим хвалйтися перед самйм собою, то вже ніяк не перед іншими:* кожний бо власний тягар понесе.* Нехай учень
ДІЛИТЬСЯ всяким добром з тим, хто його
навчає слова.* Не обманюйте себе самйх:
з Богом жартувати не можна. Що хто поСІЄ, те й жатиме.* Хто бо для свого тіла сіє,
той з тіла пожне зотління; а хто сіє з духа,
той від духа пожне життя вічне.* Робімо
добро без утоми: свого часу, як не ослабнемо, жатимемо.* Отож, поки маємо час,
робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі,
Кінець середі.
Середа 16-го тижня після 50-ці: Браття, носіть тягарі
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Гляньте, • ЯКЙМ И буквами пишу вам Зач.
12 власного рукою.* Ті, що хочуть показатися гарними ТІЛОМ, вонй сйлують вас об
різатися, щоб тільки унйкнути пересль,_
13 дування за хрест Христа.» Бо й самі обрізані не дотрймуготь закону, а хочуть, щоб
ви обрізувалися, щоб їм хвалйтися ва
шим ТІЛОМ.
14
Мене ж - не доведй. Боже, чимсь хва- Зач.
лйтися, як ТІЛЬКИ хрестом Господа нашо- п япг.
го Ісуса Христа, якйм для мене світ роз15 п’ятий, а я СВІТОВІ;* бо ані обрізання, ані
необрізання є щось, лише — нове сотво16 ріння.* На тих, які йдуть за цим прави
лом, мир для них і милосердя, а й на
17 Ізраїля Божого.* А, втім, на майбутнє не
хай мені ніхто не завдає клопоту, бо я но18 шу на моїм тілі рани Ісуса.* Благодать
Господа нашого Ісуса Христа нехай буде
з вашим духом, братй! Амінь.

11

Кінець неділі і першому Часові.
Кінець послання до Галатів, яке має 6 глав, 19 церков
них зачал, 149 стихів.

Неділя 22-га після 50-ці: Браття, гляньте, •
Велика п’ятниця на 1-му Часі: Браття, мене

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ЕФЕСЯН
Ефес, столичне місто в Малій Азії, розгортало
широку торгівлю і чимало розбагатіло за часів процві
тання культу Артеміди (її храм був одним із сімох чуд
старовини). Воно ще й за римських часів славилося на
всю імперію.
Апостол Павло вперше завітав у Ефес під час дру
гої подорожі. Збагнувши його стратегічне становище
й значення, за третьої поїздки затримався в ньому
повних три роки і «кров’ю», як каже, придбав Ефес для
Церкви, заснувавши квітучу громаду, якою згодом ке
рував СВ. Іван Євангелист. Коли ж золотар Димитрій
побачив, що його зиск із храмів Артеміди увірвався,
підбурив народ проти Павла, і той з Ефесу подався в
Грецію. Згодом, переїжджаючи повз Ефес, він викли
кав з міста пресвітерів і, попереджаючи їх, предсказав, що прийдуть хижі вовки — єресі Гностиків, які
нещадно шматуватимуть єдність стада (Ді. 18-19).
В тому часі, коли Павло був в’язнем у Римі, Епафр,
єпископ колосян, повідомив його про єресі, що їх уво
дять юдействуючі між ефесянами та колосянами. Тож
він негайно з римської в’язниці (62 р.) написав чотири
т. зв. «в’язничні» листи: до ефесян, филип’ян, колосян
та Филимона. З тієї причини листи до ефесян і коло
сян дуже подібні між собою, в них апостол у піднесе
ному стилі, позначеному лірикою, викладає про неві
домий людству плян спасіння й відкуплення всіх лю
дей у Христі Ісусі. Зокрема лист до Ефесян треба наз
вати не тільки листом Церкви, але й посланням єдности та братерства всіх людей. У ньому найбільше гово
риться про єдність і любов.
В його догматичній частині (1-3) автор пише про
здійснення в Ісусі споконвічного задуму Божого спа
сти людей, воднораз же призначити їх на усиновлених
дітей Божих у своєму улюбленому Сині, який, вмира
ючи, об’єднав усіх і розвалив «мур роз’єднання» —
старий закон. Завдяки тому, тепер усі народи покли
кані створити один Божий народ — вселенську Церкву,
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голова якої Христос, а душа — сам Святий Дух. Усі
вірні, це взаємно допоміжні члени позапросторового й
позачасового Містичного Тіла Христового, яке на землі
продовжує Христове діло спасіння. Наприкінці (4-6)
апостол коротко подає різні вказівки-норми, яким по
винно бути співжиття у християнських сім’ях і, взага
лі, у взаєминах з ближніми.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ ДО ЕФЕСЯН
Глава 1
Вступ 1-2; Бог від віків вирішив спасти людей 3-14;
Христос — голова Церкви 15-23
Глава 2
Спасіння поган — дар Божий 1-10; ізраїльтяни і по
гани — одне в Бозі 11-18; рівноправні в Церкві 19-22
Глава З
Павло об’являє тайну спасіння поган 1-13; апостол мо
литься за народи 14-21
Глава 4
Заклик до єдности 1-16; нове життя в Христі 17-24;
різні вказівки християнам 25-32
Глава 5
Головні чесноти християнина 1-20; співжиття христи
янської сім’ї 21-32
Глава 6
Обов’язки християнської сім’ї 1-9; духовна боротьба
10-17; закінчення 21-24

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ЕФЕСЯН
ГЛАВА 1.

Павло, волею Божою • апостол Ісуса
Христа, святйм, що в Ефесі, і вірним у
Христі Ісусі:* Благодать вам і мир від Бо
га, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.*
Благословенний Бог і Отець Господа на
шого Ісуса Христа, що благословйв нас
із неба всяким духовним благословенням
у Христі.* Бо в ньому вйбрав нас перед
заснуванням світу, щоб ми булй святі й
бездоганні перед ним у любові.* Він призначйв нас наперед для себе на те, щоб
ми стали його синами через Ісуса Христа,
за вподобанням своєї волі,* на хвалу сла
ви своєї благодаті, якою він обдарував
нас у своїм улюбленім Сйні.
Четвер 16-го тижня після 50-ці: Павло, волею Божою •

Зач.
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У ньому маємо відкуплення його кро- Зач.
8 в’ю, • відпущення гріхів, ЗГІДНО з багатством його благодаті,* яку він вйлляв на
9 нас щедро у всій мудрості та розумі.* Він
за своїм благоволінням дав нам пізнати І
тайну своєї волі,
----- *
7

Кінець четвергові.
10

11

12

13

14
15

16

17

яку був ухвалйв наперед,* щоб, колй
настане повнота часів, здійснйти її: зібрати
у Христі під однією головою все, небесне і
земне.* у ньому ми с т ^ и також спадко
ємцями, призначені наперед рішенням
того, хто все чйнить за радою своєї волі,*
щоб ми булй на хвалу його величі, ми,
що вже раніш поклали булй нашу надію
на Христа.* У ньому й ви, почувши слово
правди, благовість вашого спасіння, в яке
ви повірили, булй запечатані обіцяним
Д ^ о м Святйм,* що є завдатком нашої
спадщини для повного вйзволення вйкуплених, на хвалу його величі.* Тому і я,
почувши про вашу віру в Господа Ісуса і
про любов до всіх святйх,
Не перестаю дякувати •• за вас у моїх
молитвах,* щоб Бог Господа нашого Ісуса
П’ятниця 16-го тижня після 50-ці:
Браття, маємо відкуплення кров’ю Христовою, •
Субота 28-ма після 50-ці: Браття, не перестаю дякувати -

зач.
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Христа, Отець слави, дав вам духа мудрости та об’явлення,
Кінець п’ятниці.

З
З

З
її

З

її

18

щоб ЙОГО пізнати добре;* щоб він просвітлйв очі вашого серця, абй ви зрозуміли,
до якої надії він нас клйче, яке то багатство

19 славної спадщини між святйми* і яка без
мірна велич його сйли для нас, що пові
рили за діянням могутности його сйли,*
20 яку він здійснйв у Христі, колй воскресйв
його з мертвих і посадовйв на небі правб21 руч себе,* вйще від усякого начала, вла
ди, сйли й володарства та всякого імени,
яке б воно не було не тільки на цьому сві
ті, але й на тому, що буде.
І 2"
І він • підкорйв йому під ноги і по Зач.
ставив його вйще над усе як голову Цеір- 219
23 кви,* яка є його тілом, повнотою того, що
виповнює все в усьому.
Кінець суботі.
ГЛАВА 2.

І
ви булй мф тві вашими провйнами й
гріхами,* в якйх ви колйсь за звйчаєм
цього світу жилй, за владою князя повітря,
духа, що діє тепер у синах непослуху.*
Між нйми й ми всі колйсь жилй в наших
Понеділок 17-го тижня після 50-ці:
Браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа усе

Глава 2
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ПОХОТЯХ т іл е с н и х , в и к о н у ю ч и п р й м х и Ті
л а й п р и р о д н и х н а х и л ів , і м и б ул й
роди д іт ь м й г н ів у ,

як

з

при

і ін ш і.^

Кінець понеділкові.

Та Бог, багатий милосердям, •з велйкої
5 своєї любови, якою полюбйв нас,* мертвих
нашими гріхами, оживйв нас разом із
6 Христом: благодаттю ви спасені.* І, разом
із ним, воскресйв нас, і разом посадйв на
7 небі у Христі Ісусі,* щоб у майбутніх віках
він міг показати надзвичайне багатство
своєї благодаті у своїй доброті до нас у
8 Христі Ісусі.* Бо ви спасені благодаттю
чеірез віру. І це не від нас: воно дар Б6 9 жий.* Не від діл, щоб ніхто не міг похва10 лйтися.* Бо ми його сотворіння, сотворені
у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже
наперед був приготував, щоб ми чинйли.

Зач.
220

Кінець неділі.

Пам’ятайте, отже, •• ви, колйсь погани зач.
тілом, якйх ті, що звуться обрізанням, ^2^9
довершеним рукою на тілі, звуть необрі12 занням,* що ви того часу булй без Христа, відлучені від прав ізраїльського гро
мадянства і чужі заповітам обітниці, без
13 надії і без Бога в цьому світі.* Тепер же

11

Неділя 23-тя після 50-ці: Браття, Бог, багатий милосфдям, •
Субота 29-та після 50-ці: Браття, пам’ятайте, -
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Христі Ісусі, ЩО колйсь булй далекі,
стали блйзькі кров’ю Христа.
ВИ В

Кінець суботі.

Бо він наш мир, • він, що зробйв із двох
одне, зруйнувавши стіну, що була пере15 городою, тобто ворожнечу,* і скасував за
кон заповідей своїми постановами на те,
щоб із двох зробйти в собі одну нову лю16 дйну, вчинйвши мир між нами,* і щоб
примирйти їх обох в однім тілі з Богом
через хрест, убйвши на ньому ворожне17 чу.* Він прийшов звістувати мир вам, що
булй далеко, і мир тим, що булй блйзько;*
18 бо через нього, одні і другі, маємо доступ
до Отця в однім Дусі.
19
Отже, ви не •• чужйнці більше і не
приходні, але співгромадяни святйх і до20 машні Божі,* збудовані на основі апосто
лів і пророків, де наріжним каменем —
21 сам Ісус Христбс.* На ньому вся будівля
міцно споєна, росте у святйй храм у Г622 споді;* на ньому ви теж будуєтеся разом
на ЖИТЛО Бога в Дусі.

14

Кінець неділі.

Неділя 24-та після 50-ці: Браття, Христбс — наш мир,
Вівторок 17-го тижня після 50-ці: Браття, ви не -

Зач.

Зач.
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ГЛАВА 3.
1
2

3
4
5

6

7

Ось чому Я, Павло, в’язень Христа Ісуса за вас, поган.* Думаю, що ви чули про
служіння Божої ласки, яке він дав мені
для вас,* тобто, що він дав мені в об’яв
ленні знати тайну, як я вйще описав вам
коротко.* Колй це прочитаєте, зможете
збагнути, як я розумію Христову тайну.*
Вона бо в минулих поколіннях не була
відкрйта синам людським, як тепер Ду
хом відкрйта святйм апостолам і його пророкам,* тобто, що погани мають доступ до
такого самого спадкоємства, і що вонй
члени того самого тіла, і що мають участь
у тій самій обітниці в Христі Ісусі через
Євангеліє.* Я став його слугою даром бла
годаті, якою Бог наділйв мене діянням
своєї сйли.

------------------------- Кінець вівтіркові.

8

Мені, • останніпіому з усіх СВЯТЙХ,
була дана ця благодать: благовістйти пога9 нам незбагненне багатство Христа* і на
вчати всіх про здійснення тієї тайни, що
від віків захована була в Бозі, якйй ство10 рйв усе;* щоб об’явйлася тепер началам
і властям небесним чф ез Церкву без11 межна мудрість Божа,* згідно з відвічною
Середа 17-го тижня після 50-ці: Браття, мені,

Зач.
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постановою, що Бог ухвалйв у Христі Ісу12 сі, Господі нашім,* в якому маємо смілйвість і повний надії доступ через віру в
13 нього.* Тому благаю вас не падати духом
у моїх стражданню, які терплю за вас, бо
14 вонй ваша слава.* Ось чому я згинаю мої
15 коліна перед Отцем,* від якого бере ім’я
16 всяке батьківство на небі і на землі,* щоб
він дав вам за багатством своєї слави
скріпйтись у сйлі через його Духа, для
17 зросту внутрішньої людйни,* і щоб Христос вірою оселйвся у серцях ваших, і ви,
18 закорінені й утверджені в любові,* моглй
зрозуміти з усіма святйми, яка Гі ширина,
19 довжина, висота й глибина,* і пізнати лю
бов Христову, що вйща над усяке уявлен
ня, і, такйм чйном, сповнились усякою
20 Божою повнотою.* Тому ж, хто може зробйти багато більше, ніж те, чого ми про
симо або що ми розуміємо за діючою в
21 нас сйлою,* йому слава в Церкві та в
Христі Ісусі по всі роди на віки вічні.
__
Амінь.
Кінець середі.
ГЛАВА 4.
1

Отож благаю вас я, •Господній в’язень,
поводитися достойно поклйкання, якйм
Неділя 25-та після 50-ці: Браття, б л а г ^ вас я,

зач.
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вас поклйкано,* в повноті покори й лагідности, з довготерпелйвістю, терплячй одйн
3 одного в любові,* стараючися зберігати
4 єдність духа в зв’язку МЙру.* Одне ТІЛО,
одйн дух, як і ви булй поклйкані в одній
5 надії нашого поклйкання.* Одйн Господь,
6 одна віра, одне хрищення.* Одйн Бог і
Отець усіх, що над усіма і чф ез усіх,
і в усіх.
2

Кінець неділі.

Кожному З нас •дана благодать в міру
8 Христових дарів.* Тому й сказано: Вййшовши на висоту, полонйв полонених, і
9 дав дарй людям.* Те вййшовши, що озна
чає, як не те, що він був зійшов унйз у
10 найнйжчі частйни землі?* Той же, хто
був зійшов унйз, є той самий, що вййшов
11 вйще всіх небес, щоб усе наповнити.* І
він настановйв однйх апостолами, інших
пророками, ще інших євангелйстами, па12 стирями і вчителями,* для вдоскон^ення святйх на діло служби, на будування
13 тіла Христа,* поки ми всі не дійдемо до
єдности у вірі і до повного пізнання Сйна Божого і не станемо дорослим мужем,
у міру повного зросту повнотй Христа.
7

Кінець неділі по Богоявленні, і єрархам.
Неділя після Богоявлення: Браття, кожному з нас
Цей і єрархам.

зач.
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Тоді М И не будемо •більше малоліткаМ И , якйми кйдають хвйлі і кружляє усякий вітер науки, щоб людським обманом
і всякими хйтрощами звестй на манівці.*
15 Але будемо жйти по правді та в любові в
усьому, зростаючи в того, хто є головою, у
16 Христа.* Від нього все тіло, складене та
споєне всілякими зв’язками взаємної до
помоги, згідно з відповідним діянням кож
ного члена, бере ріст на будування себе
самого в любові.
17
Кажу, отже, •• і в Господі благаю вас,
щоб ви більше не поводились, як новодяться погани, що ходять у марноті свого
18 ума,* запаморочені умом, далекі від жит
тя в Бозі через їхнє неуцтво, що в них, та
19 через зачерствілість їхнього серця.* Вонй,
запаморочені, віддалй себе непогамбваній розпусті, щоб з ненасйтністю чинйти
всяку нечисть.
14

Кінець четвергові.
20
21
22

Та ВИ не так навчйлися від Христа,*
як про нього чули і булй навчйлися в
ньому, згідно З правдою, що в Ісусі.* Тоб
то, вам треба позбуватися старої людйни, що жила, як перше, яку розтлівають
Четвер 17-го тижня після 50-ці: Браття, не будьмо
П’ятниця 17-го тижня після 50-ці: Браття, кажу, ••

Зач.

зач.
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23 зваблйві прйстрасті,* і відновйтись духом
24 вашого ума,* та одягнутись у нову людйну, сотворену на подобу Божу, у справедлйвості й у святості правди.
25
Тому, відкйнувпіи брехню, • говоріть
кожен правду своєму блйжньому.
Кінець п’ятниці.
26

27
28

29

30
31

32

бо ми одйн одному члени.* Гнівайте
ся, та не грішіть. Хай сонце не заходить
над вашим гнівом;* і не давайте прйступу
дияволові.* Хто крав, нехай не краде біль
ше, але краще хай працює, роблячи влас
ними руками добро, ш;об міг дати тому,
хто потребує.* Ніяке погане слово нехай
не виходить з ваших уст, лише гарне, що
може збудувати в потребі і що вййшло б
на користь слухачам.* Не засмучуйте
Святого Духа Божого, печать якого ви
одержали на день відкуплення.* Усяка
досада, гнів, лють, крик та хула мусять
бути вйкорінені з-посеред вас разом з усіЄЮ злобою.* Але будьте добрі одйн до од
ного та милосердні, прощайте одйн одно
му, як Бог у Христі вам простйв.
Кінець понеділкові.

Понеділок 18-го тижня після 50-ці:
Браття, відкйнувпіи брехню, •
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4

а
5

6
7
8

Будьте, отже, • послідовниками Бога,
як любі діти,* і ходіть у любові, за прйкладом Христа, що полюбйв вас і вйдав себе
за вас, як принос та жертву Богові приємного запаху.* Розпуста й усяка нечи
стота та пожадливість нехай і не згадуються між вами, як лйчить святйм,* та
безсоромність, безглузда балаканйна і со
роміцькі жарти — бо все це непристойне.
Натомість хай буде подяка Богові.* Знай
те бо, що жоден розпусник, чи нечйстий,
чи пожадливий, що є ідолопоклонник, не
матимуть спадщини в Христовому й Б6жому Царстві.* Нехай ніхто не зводить
вас марними словами, бо через це спадає
гнів Божий на бунтівлйвих синів.* Не
майте, отже, нічого спільного з нйми.* Ви
булй колйсь темрявою, тепер же — світ
лом у Господі.

Зач.
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Кінець суботі.

9
10
11

Поводьтеся, як діти ••світла.* Плід світ
ла є у всьому, що добре, що справедлйве
та правдйве.* Шукайте пйльно того, що
подобається Гбсподеві.* Не беріть участи
в безплідних ділах темряви, а радше їх
Субота 30-та після 50-ці; Браття, будьте •
Неділя 26-та після 50-ці: Браття, поводьтеся, як діти
Цей же й у понеділок Святого Духа.

Зач.
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Глава 5
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13
14
15
16

17
18

19
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картайте,* бо що ті люди потай роблять,
соромно й казати.* Все, що ганиться, стає
явним у світлі, а все, що виявляється,
стає СВІТЛОМ.* Тому говорить: Прокйнься,
сплячий, і встань із мертвих, а Христос
освітить тебе.* Тож уважайте пйльно, як
маєте поводитися: не як немудрі, а як
мудрі,* використовуючи час, бо дні лихі.*
Тому не будьте необачні, але збагніть,
що є Господня воля.* І не впивайтеся ви
ном, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся Духом.* Проказуйте між собою вго
лос псалмй й гймни та дз^овні пісні, спі
вайте і прославляйте в серцях ваших
Господа.
Кінець неділі, і понеділкові 50-ці.

І дякуйте • за все завжди Господеві й
Отцеві в ім’я Господа нашого Ісуса Хри21 ста.* Коріться одйн одному в бстрасі Б622 жому.* Жінкй нехай коряться своїм чоло23 вікам, як Господеві* бо чоловік голова
жінки, як і Христос голова Церкви, свого
24 тіла, якого він Спасйтель.* А як Церква
корйться Христові, так у всьому й жінкй
— своїм чоловікам.
20

Вівторок 18-го тижня після 50-ці: Браття, дякуііте

зач.
230

Послання до Ефесян

324

25

Ч о л о в і к и , л ю б іт ь * СВОЇХ ЖІНОК, ЯК

ХрИ-

Зач.

полюбйв Цфкву І вйдав себе за неї,*
щоб її освятйти купіллю водй зо словом.

СТОС
26

Кінець вівтіркові.

27

щоб поставити собі Церкву славну, без
плями чи зморшки, або чогось подібного,
28 але щоб була свята й непорочна.* Так і
чоловіки повйнні любйти своїх жінок, як
свої тіла; бо, хто любить свою жінку, себе
29 самого любить.* Ніхто ж ніколи свого тіла
не ненавидів, але він годує його й піклу30 ється ним, як Христбс Церквою,* бо ми
31 члени тіла його.* Тим-то покйне чоловік
батька свого й матір і пристане до своєї
32 жінки, і вонй обоє будуть одне тіло.* Це
велйка тайна, а я говорю про Христа і
про Церкву.
33
Тому нехай кожний з вас •• зокрема
любить свою жінку, як себе самого, а жін
ка нехай поважає свого мужа.
Кінець середі.
ГЛАВА 6.

Діти, слухайтесь у Господі батьків ва2 ших, бо це справедлйво.* Шануй батька
свого й матір — це перша заповідь з обіт3 ницею:* щоб тобі добре було і щоб ти був
1

Середа 18-го тижня після 50-ці: Браття, любіть •
Четвер 18-го тижня після 50-ці: Браття, нехай кожний з вас -

зач.
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на землі.* А ви, батькй, не дра
туйте ваших дітей, але виховуйте їх у п6слусі й напоумленні Господньому.* Рабй,
слухайтесь панів тілесних ваших по тілу
зі страхом і пошаною, у простоті вашого
серця,* як Христа, працюючи не задля ока,
ш;об подобатися людям, але як Христові
слуги, що з душі чйнять волю Божу.* Слу
жіть охоче, як Гбсподеві, а не як людям,*
свідомі того, що кожен одержить нагоро
ду від Господа за те, що зробить доброго,
чи то раб, чи вільний.* І ви, панй, чиніть
їм те саме з поміркованою строгістю, зна
ючи, що, як для них, так і для вас, є Го
сподь на небі, якйй не зважає на особи.

4 ДОВГОЛІТНІМ

5

6
7
8
9

Кінець четвергові.

Нарешті, кріпіться в Господі • та в мо11 гутності його сйли.* Одягніться в повну
зброю Божу, щоб ви моглй дати відсіч хйт12 рощам диявольським.* Нам бо треба боро
тися не проти тіла і крови, але проти на
чал, проти влади, проти правйтелів цього
світу темряви, проти духів злоби в підне13 бесних просторах.* Тому візьміть повну
зброю Божу, щоб за лихої годйни ви моглй
дати опір і, перемагаючи все, міцно встб14 ятися.* Стійте, отже, підперезавши бедра
10

Неділя 27-ма після 50-ці: Браття, кріпіться в Господі •
Цей і в суботу після Богоявлення, і святим м)гченикам.

зач.
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ваші правдою, вдягнувшись у броню спра15 ведлйвости,* і взувши ноги в готовість про16 повідування Євангелія мйру.* А над усе
ВІЗЬМІТЬ ш;ит віри, якйм зможете згасйти
17 всі розпалені стріли лукавого.* Візьміть
також шолом спасіння, тобто слбво^оже^
Кінець неділі, і суботі після Богоявлення, і мученикам.

Моліться завжди в дусі всякою •молйтвою і благанням; і цього пильнуйте, чуваючи з пбвною витривалістю, моліться
19 за всіх святйх.* І за мене, щоб, колй відкрйю мої уста, було мені дано смілйво
20 звістувати тайну Євангелія,* якого я посол
у кайданах, щоб я говорйв смілйво про
21 нього, як належить.* А щоб ви знали та
кож, як зо мною, що я роблю, про те все
скаже вам Тихйк, любий брат і мій вір22 ний слуга в Господі,* якого я саме вйслав
до вас на те, щоб ви довідалися про наші
23 справи і щоб утішив ваші серця.* Мир
братам і любов з вірою від Бога Отця і
24 Господа Ісуса Христа.* Ласка з усіма, що
люблять Господа нашого Ісуса Христа не
змінною любов’ю. Амінь.
18

Кінець п’ятниці.
Кінець послання до Ефесян, яке має в собі 6 глав, 20
церковних зачал, 155 стихів.
П’ятниця 18-го тижня після 50-ці:
Браття, моліться завжди всякою *

Зач.
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ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ФИЛИП’ЯН
Филиппи — перше місто, яке СВ. Ап. Павло при
єднав ДО Євангелії в Европі. Його заснував батько
Олександра Великого. Филип’яни назавжди зберегли
свою дитячу відданість і ніжність почуття сзшроти
апостола Павла і часто допомагали йому матеріяльно,
зокрема, коли він був зак)ггий у кайдани в Римі.
Павло пише це послання, ш;об подякувати добрим филип’янам за щедру допомогу, надіслану йому до Риму.
Лист до Филип’ян — це довірлива розмова батька
з улюбленими дітьми, який дякує їм за допомогу, побатьківському остерігає перед небезпеками та споку
сами, дає вказівки, як треба достойно та гідно поводи
тися, і вказує на себе як зразок до наслідування.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ ДО ФИЛИП’ЯН
Глава 1
Привіт 1-2; подяка 3-11; ув’язнення Павла корисне
для Євангелія 12-20; особисті почування апостола 2126; напоумлення вірним 27-30
Глава 2
Взаємна любов 1-4; зразок Христа 5-11; завжди треба
дбати про спасіння 12-18; Тимотей і Епафродит 19-30
Глава З
Пересторога перед спокусами з боку юдеїв
Глава 4
Прикінцеві вказівки й признання для филип’ян

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ФИЛИП’ЯН
ГЛАВА 1.

Павло і Тимотей, • слуги Христа Ісуса,
усім святйм у Христі Ісусі, що у Филйп2 пах, з єпйскопами та дияконами:* Благо
дать вам і мир від Бога, нашого Отця, і
3 Господа Ісуса Христа.* Дякую Богові мо4 єму щоразу, колй вас згадаю,* завжди в
кожній моїй молйтві за всіх вас із радістю
5 молячйся,* за участь вашу в Євангелію від
6 пфшого дня й досі;* я впевнений, що хто
почав у вас добре діло, завершйть його до
7 дня Христа Ісуса.* Воно й справедлйво
мені думати це про всіх вас, бо ви в мене
у серці^всі ви, чи то в моїх кайданах, чи
то в обороні, чи то в утвердженні Єванге
лія, берете участь у моїй благодаті.
1

Кінець понеділкові.
Понеділок 19-го тижня після 50-ці: Павло й Тимотей,

зач.
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8
Бог мені СВІДОК, • ЯК Я тужу за всіма
9 вами любов’ю Хрйста Ісуса.* Молюся і про
те, щоб любов ваша дедалі більш і більш
зростка в доскон^ому знанні та в уся10 кому досвіді,* шіоб ви моглй розпізнавати,
що ліпше, і щоб ви булй чйсті й бездоган11 ні в день Христа,* повні плодів праведности, які маємо через Ісуса Христа на славу й хвалу Божу.
12
Бажаю, братй, щоб ви знали, •• що те,
що мені сталося, вййшло радше на к613 ристь Євангелія,* бож вістка, що я в кай
данах за Христа, с т А л з і відома в усій пре14 торії та й усім іншим,* і більшість братів,
якйм мої кайдани додалй смілйвости в
Господі, ще більше набрали відваги без
страшно проповідувати слово Боже.
Кінець вівтіркові.

15

Деякі, щоправда, проповідують Христа
із заздрощів та суперництва, а деякі з
16 доброї волі.* Ці з люббви, знаючи, що я
17 тут поставлений на оборону Євангелія,* а
інші, з заздрощів, звіщають Христа нещйро, гадають додати тягару моїм кайда18 нам.* Та що ж? Все такй, чи про людське
око, чи по правді, Христос проповідується,
Вівторок 19-го тижня після 50-ці: Браття, Бог мені свідок,
Середа 19-го тижня після 50-ці:
Браття, бажаю, щоб ви шкш, ••

Зач.
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19 І Я тому радий, І буду радіти.* Знаю бо,
що це вййде для мене на спасіння завдякй вашим молитвам та допомозі Духа
20 Ісуса Христа,* згідно з моїм сйльним очі
куванням і надією,
__
Кінець середі.

Що •не буду осоромлений НІ В чому, а,
г
•
•
навпаки, я цілком певнии, що нині, як і
завжди, Христбс буде звелйчений у моїм
21 тілі, чи то моїм життям, чи смфтю.* Для
мене бо життя — Христбс, а смерть —
22 прибуток.* Однак, колй живу в цьому
смертному тілі, можу ще корйсно працю23 вати; та що вйбрати, не знаю.* Тягне бо
мене на обйдва бокй: хотілось би мені по
мерти, щоб із Христбм бути, бо так багато
24 краще;* але для вас більше потрібно, щоб
25 я залишйвся в тілі.* Знаю певно, що зо
стануся живйм і перебуватиму з усіма
вами для вашого поступу й радости у ві26 рі,* щоб через мене ваша хвала збільшу
валась у Христі Ісусі завдякй моєму повфненню до вас.
27
Тільки поводьтеся достойно •• Євангелія Христового,
Кінець четвергові.
Четвер 19-го тижня після 50-ці: Браття, надіюся, що
П’ятниця 19-го тижня після 50-ці:
Браття, поводьтеся гідно -

Зач.
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щоб Я, ЧИ ТО ЯК прийду І вас побачу, чи
то, бувши далеко, п о ч ^ про вас, що ви
стоїте твердо в ОДНІМ дусі, змагаючись
28 однодушно за євангельську віру,* ні в чо
му не боявшися ваших протйвників; це
буде для них певним знаком погйбелі, а
29 для вас — спасінням, і то від Бога,* бож
вам дана ласка Христа не тільки вірува
ти в нього, але за нього також і страждати.*
30 Так ви переносите те саме змагання, яке
ви бачили в мені та яке й тепер у мені.
ГЛАВА 2.

Колй, отже, є в Христі яка втіха, колй є яка відрада в любові, колй є яка
спільність духа та яке серце й милосер2 дя,* завершіть мою радість: думайте те
саме, майте ту саму любов, будьте одно3 душні й однієї гадки.* Не робіть нічого
з суперечки чи для марної слави, але,
вважаючи в покорі одйн одного за біль4 шого від себе,* майте на увазі користь
не власну, але інших.
1

Кінець п’ятниці.

Плекайте • ТІ самі гадкй в собі, що бу6 лй в Христі Ісусі.* Він, бувши в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність

5

Празник Богородиці: Браття, плекайте

зач.
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ІЗ Богом,* але применшив себе самого,

прийнявши вид слугй, ставши подібним
до людйни. Подобою явйвшися як людй8 на,* він понйзив себе, ставши слз^няним
9 аж до смерти, смерти ж хресної.* Тому й
Бог його вйвищив і дав йому ім’я, ш:о п610 над усяке ім’я,* щоб перед іменем Ісуса
всяке КОЛІНО приклонйлося на небі, на
11 землі і під землею,* і щоб усякий язйк
вйзнав, що Ісус Христос є Господь на
славу Бога Отця.
__ ^- __
Кінець празникові Богородиці.

Отож, МОЇ любі, як то ви •завжди булй
слухняні, працюйте над вашим спасінням
у страсі й трепеті, не тільки, колй я при
сутній, але ще більше тепер, колй мене
13 нема з вами.* Бо то Бог діє в вас і хотін14 ня і діяння за своїм благоволінням.* Усе
15 робіть без нарікання й мудрування,* щоб
ви булй бездоганні й щйрі, непорочні ді
ти Божі серед лукавого й розбещеного ро
ду, серед якого ви сяєте, немов світйла в
16 світі,* зберігаючи слово життя, на похва
лу мені в день Христа,

12

Кінець понеділкові.

Понеділок 20-го тижня після 50-ці: Браття, як ви
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Що Я біг • не дарма і трудйвся не мар17 но.* Ба навіть, колй б я став жертвою й
офірою за вашу віру, я б радів і веселйв18 ся разом з усіма вами.* Та й ви також ра19 дійте й веселіться зо мною.* Надіюся в
Господі Ісусі послати до вас незабаром
Тимотея, щоб і мені на серці с т ^ о легше,
20 колй довідаюся про вас.* Нікого бо не маю
рівного йому душею, що так щйро дбав
21 би про вас,* бо всі шукають свого, а не
22 Христа Ісуса.* Ви знаєте його вйпробувану чесність; він, як син батькові, служйв
23 зо мною справі Євангелія.* Отож надіюся
послати його до вас, як лише довідаюся,
як воно зо мною.

Зач.
242

Кінець вівтіркові.

Але маю В Господі впевнену надію, ••
25 що скоро й сам прибуду.* Але я вважав
необхідним послати до вас Епафродйта,
мого брата й співробітника та співвоїна,
якого ви послали, і служйтеля в моїй по26 требі;* бо він за вами всіма побивався і
непокоївся, тому що ви чули про його не27 дугу.* Він бо, справді, занедужав смер
тельно, але Бог змйлувався над ним, та
не лише над ним, але й надо мною, щоб я
Вівторок 20-го тижня після 50-ці: Браття, я біг
Середа 20-го тижня після 50-ці:
Браття, маю надію в Господі, ••

Зач.
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не мав смутку за смутком.* Тому я по
слав його вам, щоб ви, побачивши його,
29 зраділи і щоб я мав менше смутку.* При
йміть же його в Господі з усякою радістю і
30 майте такйх у пошані,* бо за діло Христа
він наблйзився до смерти, наражаючи
життя на небезпеку, щоб доповнити ваш ^
нестаток служіння мені.
-------------------28

Кінець середі.
ГЛАВА 3.
1

2

3
4

5
6
7
8

Врешті, братй, радуйтеся в Господі. •
Писати вам те саме мені не важко, але
вам воно корйсно.* Уважайте на собак,
уважайте на лихйх робітників, уважайте
на обрізання.* Бо обрізання — то ми, що
духом служимо Богові, що хвалимось у
Христі Ісусі, не покладаючися на тіло,* хоч
я міг би покладатись і на тіло. Колй хто
інший думає покладатися на тіло, то я ще
більше:* обрізаний восьмого дня з роду
Ізраїля, з коліна Веніямйна, єврей з євреїв, фарисей за законом,* щодо ревности я
переслідував Церкву, щодо справедлйвости в законі — бездоганний.* Та те, що
було мені зйском, ради Христа я вважав
за втрату.* Ба, більше: я вважаю все за
Четвер 20-го тижня після 50-ці:
Браття, радуйтеся в Господі. •

Зач.
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втрату ради далеко вйщого пізнання Христа Ісуса, мого Господа,
Заради якого я все • втратив і вважаю
все за сміття, абй лише Христа придбати.
Кінець четвергові.

9

10

11
12

13

14
15

16

17
18

і бути В ньому не З МОЄЮ праведністю,
ЩО ВІД закону, але з тією, що через віру в
Христа, праведністю, що від Бога, від віри;* щоб пізнати його і сйлу його воскре
сіння і мати участь у його муках, стаючй
йому подібним у смерті,* щоб якось осягнути воскресіння з мертвих.* Не щоб я
вже осягнув мету чи був уже досконалим,
але простую д м і, чи не здобуду її, бо саме
тому Христос Ісус здобув мене.* Братй, я
не вважаю, що вже осягнув мету; на одне
лише вважаю: забуваю те, що позаду, і
п р я м ^ до того, що попереду,* змагаюсь
до метй, по нагороду високого Божого поклйкання в Христі Ісусі.* Ті ж, які доскон ^ і, роздумуймо про це, а колй ви в чо
му думаєте інакше, то Бог і в цьому вас
просвітить.* Тим часом, чого б ми й не
осягнули, простуймо завжди тим самим
кроком.* Наслідуйте мене, братй, і вва
жайте на тих, що поводяться так, згідно з
прйкладом, якйй ви маєте в нас.* Багато
П’ятниця 20-го тижня після 50-ці: Браття, я все •

зач.
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Глава 4
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бо Є Т И Х , про якйх Я часто говорйв вам, та
й тепер з плачем говорю, які поводяться,
19 як ворогй Христового хреста.* їхній кінець
— погйбель, їхній бог — черево, їхня сла
ва — у їхньому соромі, вонй думають
ТІЛЬКИ про земне.
Кінець п’ятниці.
20

21

Бо наше громадянство • в небі, звідки
очікуємо Спасйтеля, Господа нашого Ісуса Христа,* якйй перемінить наше понйжене ТІЛО, щоб було подібним до його
прославленого тіла, сйлою якою він може
усе собі підкорйти.

Зач.

ГЛАВА 4.

Тож, братй мої любі та мйлі, моя радо
сте й мій вінче, стійте так у Господі, любі
2 мої.* Еводію прошу, та й Синтйху теж
прошу, щоб думали те саме в Господі.*
3 І тебе, щйрий товаришу, теж прошу,
помагай їм, бо вонй працювали для Єван
гелія зі мною і Климентом та іншими мо
їми співробітниками, якйх імена в кнйзі
життя.
1

Кінець священномученикам.

Радуйтеся •• завжди в Господі; знову
5 кажу: Радуйтеся.* Хай лагідність ваша

4

Священномученикам: Браття, н ^ е громадянство
Квітна неділя: Браття, радуйтеся ••

зач.
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буде відома ВСІМ людям. Господь блйзько.*
6 Ні про що не журіться, але в усьому ви
являйте Богові ваші прохання молйтвою
7 й благанням з подякою.* І мир Божий, що
перевищає всяке поняття, берегтйме ва8 ші серця й думкй в Христі Ісусі.* На
останку, братй, усе, що правдйве, що че
сне, що справедлйве, що чйсте, що любе,
що гідне похвалй, колй яка чеснота чи
9 яка похвала — про те думайте.* Чого ви
навчйлися, що прийнялй, що чули й ба
чили в мені, те чиніть, і Бог мйру буде
з вами.
Кінець квітній неділі.

я дуже зрадів •у Господі, що ваші піклування про мене знову нарешті ожилй;
ви про те старалися, та бракувало вам на11 годи.* Кажу це не тому, що терплю злйдні;
бо я навчйвся задовольнятись тим, що
12 маю.* Знаю, що то бути вбогим, знаю бу
ти і в достатках: в усьому й у всіх обста
винах я звик і насйчуватися, і голодува
ти, жйти в достатках, і терпіти злйдні.*
13 Все можу в тому, хто мене укріпляє.*
14 Та все ж такй ви добре зробйли, що взя15 лй участь у моїх стражданнях.* І ви,
филип’яни, знаєте, що на початку моєї

10

Понеділок 21-го тижня після 50-ці: Браття, я зрадів

зач.

Глава 4

євангельської проповіді, КОЛЙ я ВЙЙШОВ
був з Македонії, крім однйх вас, ніяка
Церква не брала участи в моїх видатках
16 і прибутках,* бо й у Солунь ви раз і вдру17 ге вйслали мені булй на потреби.* Не щоб
я шукав дарів, бо я шукаю плоду, що
18 множиться на вашу користь.* Я одержав
усе і маю надто. Мені доволі всього, відколй я дістав вашу мйлостиню від Епафродйта: пахощі солодкі, жертву приєм19 ну. Богові вгбдну.* Тому мій Бог вйповнить усі ваші потреби, за своїм багатством
20 у славі, у Христі Ісусі.* А Богові й нашо
му Отцеві слава на віки вічні. Амінь.*
21 Вітайте кожного святого у Христі Ісусі.
22 Вітають вас братй, які зо мною.* Вітають
вас усі святі, а особлйво з цісарського дб23 му.* Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з усіма вами. Амінь.
Кінець понеділкові.
Кінець послання до Филип’ян, яке має в собі 4 глави,
14 церковних зачал, 104 стихи.
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ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО КОЛОСЯН
Апостолом КОЛОСЯН був грек Епафр, учень св.
Павла. Він відвідав був Павла в римській в’язниці
(рр. 61-63) і розповів йому про нові наукові течії, які
баламутили вірних у землі туманних псевдо-містичних спекуляцій, якою була Фригія. Павло негайно на
писав послання до колосян, яке, в суті речі, дуже
схоже на лист до ефесян, бо написане в тому самому
часі і клопочеться подібними справами.
Послання поділяється на дві частини: догматичну
й моральну. В догматичній (1-2) апостол розповідає
про достоїнство Христа, його рівність з Богом-Отцем,
його місію в заснуванні Церкви. Автор спростовує
твердження лжевчителів, протиставляючи їхнім ма
ренням справжню науку. Доводить божественність
Христа Господа, відкупителя всіх людей, викриває
хиби юдеїв, їхні пересадні приписи щодо їди, пиття,
обрізання, святкування субот, зокрема ж забобонний
культ ангелів, надмірне умертвлення, гонитву за чи
сто людською теософією тощо.
в моральній частині (3-4) апостол коротко викла
дає, як повинні поводитися християни в родинному й
суспільному житті.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ ДО КОЛОСЯН
Глава 1
Заголовок 1-2; подяка 3-8; молитва 9-14; першість
Христа 15-23; апостольські труди св. Павла 24-29
Глава 2
Павло непокоїться за віру колосян 1-7; пересторога
перед лжевчителями 8-23
Глава З
Загальні приписи християнського життя
Глава 4
Християнська праведність 1-6; привіти друзів 7-18

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО КОЛОСЯН
ГЛАВА 1.

1
2

Павло, • Божою волею апостол Христа
Ісуса, та брат Тимотей,* святйм у Колбссах і вірним братам у Христі:

Зач.
249

Переступи вівторкові.

Благодать вам і мир •• від Бога, Отця
3 нашого.* Дякуємо Богові, Отцеві Господа
нашого Ісуса Христа, завжди молячйся
4 за вас,* відколй ми почули про вашу віру
в Христа Ісуса та про любов, що маєте до
5 всіх святйх* задля надії, ш;о вам пригото
вана на небі, яку ви перше чули в пропо6 віді правди, в Євангелію,* що до вас при
було і що в усьому СВІТІ дає плодй і росте,
так як і у вас, від того дня, колй ви почу
ли і пізнали ласку Божу в правді.
Кінець суботі. Читай вівтіркові:
Вівторок 21-го тижня після 50-ці: Павло, •
Субота 31-го тижня після 50-ці: Благодать вам і мир -

Зач.
Суб.
31

Глава

1
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7

Ви навчйлися від Епафра, нашого лю
бого співробітника, якйй є для вас вірний
8 Христовий слуга.* Він вйявив нам вашу
9 духовну любов.* Тому ми з того дня, колй
це почули, не перестаємо за вас молйтися й просйти, ш;об ви дійшлй до повного
пізнання волі Божої в усякій мудрості та
10 духовнім розумінні,* шіоб вам жйти жит
тям достойним Господа, і подобатися йо
му в усьому, принбсячи плід у всякому
доброму ділі і зростаючи у пізнанні Б611 га,* укріплені всякою сйлою завдякй його
славній потузі, ш;об осягнути всяку витри
валість і довготерпелйвість із радістю.
Кінець вівтіркові.
12

13
14
15
16

17

Дякуючи • Богові Й Отцеві, якйй зробйв вас гідними мати участь у спадкоємстві святйх у світі,* якйй вйрвав нас із
влади тьми і переніс у царство свого
улюбленого Сйна,* в якому маємо відкуплення і прощення гріхів.* Він образ невйдимого Бога, первородний усього створіння,* бо в ньому все було створено, ш;о на
небі і що на землі, вйдиме і невйдиме: чи
то престоли, чи господьства, чи начала, чи
власті, все було ним і для нього створене.*
Він раніш усього, і все існує в ньому.
Неділя 28-ма після 50-ці: Браття, дякуйте

Зач.
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18

голова тіла, тобто Цфкви.
Він початок, первородний з мертвих, щоб
у всьому мав пфшість.
•

Зач.

Кінець неділі.

19

Бо подобалось було Богові поселйти
20 всю повноту в ньому,* щоб через нього
примирйти з собою все, чи то на землі, чи
на небесах, встановйвши мир через нього
21 кров’ю його хреста.* І вас самйх, що колйсь булй Богові чужі і ворогй йому дум22 кою та лихйми вчйнками,* він тепф примирйв смертю у його смертнім тілі, щоб
вас зробйти святйми, без плями та бездо23 ганними перед собою.* Тільки ж стійте
твердо й непохйтно в вірі, і не відхиля
ючись від Євангелія, яке ви чули пропові
дуване всьому сотворінню, що під небом,
і якого я, Павло, став слугою.

/

Кінець середі.

24

Тепер радію •• моїми стражданнями за
вас і в моїм тілі доповняю те, чого ще
бракує стражданням Христовим для його
25 тіла, тобто Цфкви,* якої я став слугою,
згідно з розпорядженням Божим, даним
мені заради вас, щоб звіщати сповна між
26 вами Боже слово,* ту тайну, приховану
Середа 21-го тижня після 50-ці: Браття, Христбс є
Четвер 21-го тижня після 50-ці: Браття, радію ••

зач.

Глава

2
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ВІД ВІКІВ 1 родів, але яка тепф відкрйта
27 для його святйх,* якйм Бог звблив об’явйти, яке велйчне багатство цієї тайни
між поганами, тобто, що Христбс між ва28 ми, надія слави.* Його ми проповідуємо,
настановляючи кожну людйну та повча
ючи в усякій мудрості, щоб зробйти в
29 Христі досконалою кожну людйну.* в то
му я труджуся, змагаючись його сйлою,
яка в мені могутньо діє.
Кінець четвергові.
ГЛАВА 2.
1

2

3
4
5

6
7

Х о ч у , щ о б ВИ • З Н ^ И , я к е В еЛ Й К е В М е -

не піклування за вас і за лаодикеян та за
всіх тих, що мене особйсто не бачили,*
щоб потішити їхні серця, в любові з'єдна
ні, і збагатйти повним розумінням для
досконалого пізнання Божої тайни — Христа,* в якому сховані всі скарбй мудрости
й знання.* Кажу вам це, щоб ніхто не обманув вас облесними словами,* бо я, хоч і
відсутній тілом, але духом я з вами і з
радістю дивлюся на порядок у вас та на
твердість вашої віри в Христа.* Отже, як
ви прийнялй Господа Ісуса Христа, так у
ньому й ходіть:* вкорінені в ньому, збудо
вані на ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви
П’ятниця 21-го тижня після 50-ці: Браття, хочу, щоб ви

Зач.
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навчйлися, збагачуючись в ній з подякою.
-----

Кінець п’ятниці.

Вважайте, • щоб ніхто не звів вас підступною філософією та пустйм обманом
за людським переданням та за пфвнями
9 світу, а не за Христбм.* У ньому бо живе
10 вся повнота божества тілесно,* і ви причасні тій його повноті. Він бо голова вся11 кого н ач^а і власти.* У ньому ви булй об
різані обрізанням нерукотворним, колй ви
скйнули з себе це смертне ТІЛО обрізанням
12 Христовим.* Поховані з ним у хрищенні, ви
разом із ним також воскресли, вірою в сйлу Бога, якйй воскресйв його з мертвих.
8

Кінець Обрізанню.

“

І вас, ЯКІ булй мф тві гріхами й вашим
14 необрізанням, він оживйв із ним, •• простйвши нам усі провйни.* Він знйщив розпйску, що була проти нас, що нас осуджу
вала, разом із прйписами, зробйв її не15 чйнною, прибйвши до хреста;* віднявши
сйлу від начал і властей, вйставив їх
прилюдно на видовище, перемігши їх у
16 ньому.* Нехай же вас ніхто не судить за
їжу чи пиття, чи в справі свят, чи щодо
17 Н0В0М1СЯЦЯ, чи суботи;* все це лиш тінь
13

На празник Обрізання Христового: Браття, вважайте,
Понеділок 22-го тижня після 50-ці:
Браття, Бог вас, які булй мертві гріхами й вашим
необрізанням, оживйв з Христбм, ••

зач.

зач.
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Глава З
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буде, ДІЙСНІСТЬ же Христбс.* Не
хай же ніхто не зводить вас самовільною
покорою і служінням ангелам; звертає бо
всю увагу на примари, надимається не19 розумно своїм тілесним розумом,* і не
тримається головй, від якої все тіло, су
глобами та зв’язками об'єднане й зміцне
не, росте Божим зростом.
20
Колй ж ви з Христом умерли • для Зач.
стихій світу, чому, наче б ви ще в світі 256
жилй, піддаєтеся прйписам:
18 ТОГО, ЩО

Кінець понеділкові.

Не берй, не ЇЖ, не доторкайся.* Усе
це нйщиться, колй вживається, і так воно
є згідно з законом і навчанням люд23 ським.* Це лише має вйгляд мудрости у
самовільній службі, в покорі та в умерт
вінні тіла, однак не має іншої вартости,
крім насйчення тіла.

21,22

ГЛАВА 3.

Колй ж ви з Христом воскресли, шу
кайте те, що вгорі, де Христбс сидйть по
2 правйці Бога.* Думайте про те, що вгорі,
3 а не про те, що на землі.* Бо ви помфли,
і ваше життя поховане з Христом у Ббзі.
1

Кінець вівтіркові.

Вівторок 22-го тижня після 50-ці:
Браття, колй ви з Христом умфли
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Послання до Колосян

Колй •Христбс, ваше життя, з’явиться,
5 ТОДІ Й ВИ З НИМ з’явитесь у славі.* Умертвляйте, отже, ваші земні члени: розпусту,
нечистоту, прйстрасті, лиху пожадливість,
6 зажерливість, що є ідолопоклонство.* За
це все падає гнів Божий на неслухняних,*
7 між якйми й ви колйсь ходйли, колй жи8 лй між нйми.* Тепер же відкйньте й ви
все те геть від себе: гнів, лють, злобу, на9 клеп, сороміцькі слова з ваших уст.* Не
говоріть неправди одйн одному, бо ви
скйнули з себе стару людйну з її ділами*
10 і одягнулися в нову, що, ідучй до доско
налого пізнання, відновляється за подб11 бою свого Творця.* Тому немає ні грека,
ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні
варвара, ні скйта, ні невільника, ні віль
ного, а все й у всьому Христбс.
4

Зач.

Кінець неділі.

Вдягніться, отже, •• ЯК вйбрані Божі,
святі й любі, у щйре милосердя, доброту,
13 покору, лагідність, довготерпелйвість,* зно
сячи одйн одного і прощаючи одйн од
ному взаємно, колй б хто мав на кого
скаргу. Як Господь простйв вам, так і ви

12

Неділя 29-та після 50-ці: Браття, колй •
Цей і в неділю праотців.
Неділя 30-та після 50-ці: Браття, вдягніться.
Цей же і преподобним.

зач.

Глава З
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14 прощайте.* Над усе це вдягніть любов,
15 зв’язок досконалости,* і нехай панує в сер
цях ваших мир Христа, до якого ви булй
поклйкані в одному тілі, і будьте вдячні.*
16 Слово Христа нехай у вас перебуває у
всій своїй повноті: навчайтесь у всякій
мудрості і напоумляйте одні одних; спі
вайте Богові з подякою від свого серця
псалмй, гймни та духовні пісні.
Кінець неділі і преподобним.

17

І все,

б ВИ не • говорйли Й робйли,
все ЧИНІТЬ В Ім’я Господа Ісуса, дякуючи
18 Богові Отцеві через нього.* Жінкй, коріть
ся чоловікам, як воно годйться в Господі.*
19 Чоловіки, любіть жінок і не будьте суворі
20 супроти них.* Діти, слухайтеся батьків у
21 всьому, бо це до вподоби Гбсподеві.* Батькй, не дратуйте ваших дітей, щоб не па22 дали духом.* Рабй, слухайтесь у всьому
панів ваших по тілу, працюючи не лише
про людське око, щоб подобатися людям,
23 але в простоті сфця, боячйсь Бога.* Усе,
що тільки чйните, робіть зі всього серця,
24 як для Господа, а не як для людей,* зна
ючи, що прйймете від Господа нагороду
— спадщину, бо ви служите Гбсподеві
25 Христові.* Хто зробйв крйвду, одержить
те саме, бо Бог не зважає на особи.
ЩО

Середа 22-го тижня після 50-ці: Браття, все, що б ви не •

Зач.
259
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Послання до Колосян
ГЛАВА 4.

Панй, давайте слугам те, що справедлйве й належне, знаючи, що й ви маєте
пана на небі.
Кінець середі.
2

3

4

5

6

7

8

9

Будьте витривмі •в молйтві, і чувайте в ній з подякою.* Моліться одночасно й
за нас, щоб Бог відкрйв нам двері пропо
віді, звіщати тайну Христову, за яку я в
кайданах,* щоб я робйв ії явною, як мені
слід говорйти.
Поводьтеся мудро ••з ТЙ М И, що назовні,
використовуючи час.* Ваша розмова нехай завжди буде люб’язна, приправлена
СІЛЛЮ, щоб ви знали, як маєте кожному
відповісти.* Щодо мене, повідомить вас
про все Тихйк, любий брат, вірний слуга
й співробітник у Господі.* Власне, тому я
його до вас вйслав, щоб ви довідалися
про наші справи, та щоб він утішив серця ваші,* разом з Онйсимом, вірним та
любим братом, якйй є від вас. Вонй ска
жуть вам про все, що тут діється.

Зач.
260

Зач.

Кінець четвергові. Переступи Луці.
10

Вітає вас — Аристарх, мій співв’язень,
І Марко, небіж Варнави: про нього маєте
Четвер. 22-го тижня після 50-ці: Браття, будьте витривалі
Євангелистові Л)щі: Браття, поводьтеся мудро П’ятниця 22-го тижня після 50-ці: Браття, вітає вас

зач.
261

Глава 4

вказівки, прийміть його, як до вас прй11 йде,* та Ісус, названий Юст. Вонй єдйні з
обрізаних — мої співробітники для Цар
ства Божого, які булй для мене відрадою.*
12 Вітає вас і Епафр, якйй від вас, слуга
Ісуса Христа. Він завжди обстоює за вас
у молитвах, щоб ви непохйтно стояли в
доскон^ості і у всім виконували Божу
13 волю.* Свідчу про нього, що він багато
побивається за вами й за тйми, що в Лаодикеї та Гієраполі.
Читай Луці:

14

Вітає вас Лука, любий лікар, та Димас.
Переступи Луці.

15

Вітайте братів у Лаодикй і Німфана та
16 його домашню церкву.* І колй цей лист буде
прочйтаний у вас, подбайте, щоб він був
прочйтаний і в лаодикейській Церкві, а лист
17 Лаодикеї, щоб ви також прочитали.* Та
скажіть Архйпові: Вважай на службу, що
ти прийняв від Господа, щоб її вйконати.
Читай Луці:
18

Привіт моєю, Павловою, рукою. Па
м’ятайте про мої кайдани. Благодать хай
буде з усіма вами. Амінь.
Кінець п’ятниці й Луці.
Кінець послання до Колосян, яке має в собі 4 глави, 13
церковних зачал, 95 стиків.
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ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО СОЛУНЯН
Солунь колись називався Тессалоніки (нині теж
Салоніки). Св. Павло, вигнаний з Филиппів, прибув
до Солуня і там щосуботи проповідував у юдейській
синагозі. Видалений із синагоги, він звернувся з про
повіддю до поган, і «велике число греків, і значних
чимало» навернулось «від бовванів» до Бога. Тоді за
здрісні юдеї зібрали натовп, і Павло мусів податись у
Верію, а згодом до Атен (Ді. 17). В Атенах апостол, за
клопотаний долею ще мало укріпленої в вірі солунської Церкви, вислав туди Тимотея. Коли ж той повер
нувся, врадував Павла вісткою, що солуняни, не зва
жаючи на переслідування, тримаються міцно віри,
повні взаємної любови й відданости. А що вони мали
помилкове поняття про другий прихід Христа і «суму
вали», мовляв, їхні померлі не побачать Христа, «як
ітиме в славі», апостол написав їм це перше послання,
в якому похваляє їхню віру й любов та навчає, що,
поки прийде Христос, мертві воскреснуть і разом із
живими, які зостануться, вийдуть назустріч Христові
— Судді.
Ця згадка про другий прихід Христа піддала де
яким солунянам хибну гадку, мовляв, Христос незаба
ром прийде у славі судити живих і мертвих. Деякі під
впливом тих поголосок, очікуючи «парусії», не бажали
працювати. Тому Павло, щоб запобігти цьому неправ
дивому вченню, написав відразу й друге послання, в
якому твердить, що прихід Христа відбудеться не ско
ро, бо спершу має наступити загальне відступлення
від віри і має прийти антихрист. А що час приходу
Христа не відомий ніякому сотворінню, тож вірні по
винні повсякчасно бути готовими здати Судді одвіт.
Наприкінці апостол заохочує ледарів до ручної праці,
любови й послуху. Листи до Солунян — це перші Пав
лові послання до вірних християн. Обидва написані в
Корінті в роках 51-52.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПЕРШОГО ПОСЛАННЯ ДО СОЛУНЯН
Глава 1
Привіт і подяка

Глава 2
Діяльність СЕ. Павла в Солуні 1-12; віра й витрива
лість солунян 13-20

Глава З
Тимотей у Солуні 1-5; добрі новини з Солуня 6-10; мо
литва 11-13

Глава 4
Святість, любов, праця 1-12; померлі воскреснуть пе
ред приходом Христа 13-18

Глава 5
День судний невідомий 1-3; тож слід повсякчас бути
готовим 4-12; різні вказівки 13-22; закінчення 23-28

ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА ДО СОЛУНЯН
ГЛАВА 1.

Павло, • Сильван і Тимотей солунській
Церкві, що в Ббзі Отці і Господі Ісусі
Христі: Благодать вам і мир від Бога, От
ця нашого, і Господа Ісуса Христа.* Ми
завжди дякуємо Богові за всіх вас, колй
згадуємо вас у наших молитвах.* Безпе
рестанку маємо в пам’яті діло вашої віри,
труд вашої любови та терпелйвість вашої
надії на Господа нашого Ісуса Христа пе
ред Богом і Отцем нашим,* знаючи. Бо
гом улюблені братй, про ваше вйбрання,*
бо наша євангельська проповідь до вас
була не тільки в слові, але і в сйлі, і в Дусі
Святім, та в повнім переконанні. Ви знаєте,
як ми поводилися між вами заради вас.
Кінець понеділкові.
Понеділок 23-го тижня після 50-ці: Павло,

зач.

Глава

2

І ВИ стали •наслідувати нас і Господа,
прийнявши слово серед численних утисків,
7 з радістю Святого Д;^а і,* такйм чйном,
ви с т ^ и зразком для всіх віруючих у Ма8 кедбнії та в Ахаї.* Від вас бо рознеслося
слово Господнє не тільки в Македонії та
в Ахаї, але й ваша віра в Бога розійшла
ся по всіх усюдах, так що нам не потрібно
9 говорйти про те.* Про нас бо там оповіда
ють, якйй ми успіх мали у вас і як ви від
ідолів вернулися до Бога, щоб служйти
10 живому й правдйвому Богові* та очікува
ти з неба його Сйна, якого він воскресйв
з мертвих — Ісуса, що визволяє нас від
надходячого гніву.
6

355
зач.

Кінець вівтіркові.
ГЛАВА 2.

Самі ВИ знаєте, братй, •• що наш при2 хід до вас не був даремним;* але, хоч ми
пфед тим зазнали страждань та зневаг, як
вам відомо, у Филйппах, наш Бог дав нам
смілйвість проповідувати вам Боже Єван3 геліє з велйкою запопадливістю.* Бо наша
заохота не має в собі ні облуди, ні нечи4 стотй, ні підступу.* Але, як Бог, знайшов
ши нас гідними, доручйв нам Євангеліє,
1

Вівторок 23-го тижня після 50-ці: Браття, ви стали
Середа 23-го тижня після 50-ці: Браття, знаєте, -

Зач.
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5
6
7

8

Перше послання до Солунян

так МИ говоримо, стараючись подобатися
не людям, але Богові, якйй випробовує
наші серця.* Та й не було в нас ніколи лестйвого слова, як знаєте, ані зажерливости. Бог тому СВІДОК.* Ми не шукаємо від
людей слави, ні від вас, ні від інших,* хоч
і моглй б як апостоли Христа бути вам
тягарем. Навпакй, ми булй лагідні між
вами. Як годувальниця піклується своїми
дітьмй,* так і ми, з палкого до вас почут
тя, раді булй уділйти вам не лише Боже
Євангеліє, але й власні душі; такйми дорогйми ви нам ст ^ и .
, _
Кінець середі.

9

Ви пам’ятаєте, братй, • про наш труд
та про працю; вночі і вдень ми працюва
ли, шіоб кого з вас не обтяжити, та пропо10 відували вам Боже Євангеліє.* Ви і Бог
свідки, як свято, справедлйво й бездоган
но ми між вами, віруючими, поводилися.*
11 Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов
12 батько своїх дітей,* просйли, умовляли й
заклинки жйти достойно перед своїм Бо
гом, якйй вас клйче до свого царства й
13 слави.* І тому ми також дякуємо Богові
безперестанку за те, що ви, ледве почув
ши від нас слово Боже, прийнялй його, не
Четвер 23-го тижня після 50-ці: Браття, ви пам’ятаєте

Зач.
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Глава 2

слово людське, але, як воно є справді,
як Боже слово, яке ДІЄ у вас, віруючих.
14
Ви бо, братй, почалй наслідувати • Божі Церквй, що в Юдеї у Христі Ісусі,

357

ЯК

зач.
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Кінець четвергові.

бо й ви терпіли те саме від ваших земля15 К 1В , що ВОНЙ від юдеїв,* ЯКІ й Господа Ісуса вбйли, і пророків, і нас переслідували,
і Богові не подобаються, і всім людям су16 перечать.* Вонй забороняють нам говорйти до поган, щоб ті спаслйся, і повсяк
час доповняють міру своїх провйн. Але
17 гнів Божий спіткав їх нарешті.* Ми ж,
братй, розлучені з вами на короткий час
облйччям, не серцем, старалися чимскоріше побачити ваше облйччя, така наша
18 туга за вами.* Тому хотіли прийтй до вас,
я, Павло, раз і вдруге, та сатана перешко19 див нам.* Яка бо наша надія, або радість,
або вінець слави, як не ви, перед Госпо
дом нашим Ісусом Христом, у день його
приходу/
Кінець п’ятниці.
20

Ви бо ••

слава наша й радість.

П’ятниця 23-го тижня після 50-ці:
Браття, ви почалй наслідувати •
Понеділок 24-го тижня після 50-ці: Браття, ви -

Зач.
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Перше послання до Солунян
ГЛАВА 3.

1

2

3
4

5

6

7
8

Тому, колй МИ не моглй вже більше
стрйматися, вйрішили самі зостатися в
Атенах* і вйслати Тимотея, нашого брата
і слугу Божого в Євангелії Христа, зміцнйти вас і підбадьорити у вашій вірі,* щоб
ніхто не хитався в цьому горю; самі бо
знаєте, що така наша доля.* Бо колй ми
булй між вами, ми наперед казали вам,
що маємо страждати, як воно й сталось, і
вам відомо.* Ось чому я, не мігши більше
чекати, послав довідатися про вашу віру,
щоб, бува, не спокусйв вас спокусник, і
щоб наш труд не був даремний.* Тепер
же, як Тимотей повернувся до нас від вас
і приніс нам добру вістку про вашу віру
та любов, і що ви завжди нас гарно згаду
єте, бажаючи побачити нас, як і ми вас,*
і ми, братй, втішилися вами серед нашої
журбй та злйднів, задля вашрї віри;* ми
тепер ожилй, бо ви стоїте в Господі.
Кінець понеділкові.

9

10

Яку подяку •можемо віддати Господеві за всю радість, якою ви нас врадували
перед нашим Богом?* Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити ваше облйччя та доповнити те, чого бракує нашій
Вівторок 24-го тижня після 50-ці: Браття, яку подяку

Зач.

Глава 4
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вірі.* Нехай же сам Бог і Отець наш та
Господь наш Ісус направить нашу дорогу
12 до вас.* Вам же нехай Господь дасть зріст
і наповнить пцедро любов’ю одйн до одно
го й до всіх, такою самою, яку ми маємо
13 до вас,* і нехай він зміцнйть ваші серця,
щоб булй бездоганними у святості перед
Богом і Отцем нашим, на прихід Господа
нашого Ісуса Христа з усіма його святйми. Амінь.
11

Кінець вівтіркові.
ГЛАВА 4.

А В Т ІМ , братй, просимо вас •і благаємо
в Христі Ісусі: ш;об ви, так як від нас навчйлися, як слід жйти на вподобу Богові,
як ви й поводитеся, щоб так досягали ще
2 більшого поступу.* Ви бо знаєте, які на3 кази ми далй вам від Господа Ісуса.* Та
ка бо воля Божа: святість ваша, щоб ви
4 стрймувалися від розпусти,* щоб кожний
з вас умів тримати своє тіло у святості й
5 пошані,* не в похітлйвій схйльності, як
6 погани, що не знають Бога;* не чиніть
насйльства, ні крйвди в цій справі своєму
братові, бо Господь за те все відплачує, як
ми вже про це вам казали та свідчили.*
7 Бо Бог не поклйкав нас до нечистоти, але

1

Середа 24-го тижня після 50-ці: Браття, просимо вас
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8

святости.* Тому, отже, ХТО на це не
зважає, той не чоловіка зневажає, але
Бога, якйй дає нам свого Святого Духа.*
9 А щодо братньої любови нам не потрібно
до вас писати: самі бо ви навчйлися від
10 Бога любйти одйн одного,* і це ви чйните
супроти всіх братів по всій Македонії. Та
ми просимо вас, братй, простувати в цьб11 му вперед дедалі ще більше.* Пйльно ста
райтеся жйти спокійно, займатися кожен
своїми справами і працювати власними
12 руками, як ми вам булй наказали;* і щоб
ви поводилися чесно супроти тих, що зовні,
і ні в чому не зазнавали нестачі.
ДО

________

Кінець середі.

Не хочемо, братй, • щоб ви не знали щодо померлих, щоб ви не сумувми, як інші,
14 що не мають надії.* Бо ми віруємо, що, як
Ісус помф і воскрес, так і тих, що посну15 ли в Ісусі, Бог приведе з ним.* Це бо ми
вам кажемо словом Господнім: Ми, що
живемо, що залйшимося до приходу Г616 епода, не вйпередимо покійних.* Бо сам
Господь на даний знак, на голос арханге
ла та при сурмі Божій, зійде з неба, і
найперше воскреснуть ті, що вмерли в
17 Христі.* Потім же ми, що залйшимося

13

Померлим: Браття, не хочемо,

Зач.
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при Ж И Т Т І, будемо разом з нйми взяті на
хмарах у повітря назустріч Господеві і
так завжди будемо з Господом.
___
Кінець померлим.
18

Отже, потішайте
словами.

ОДЙН

одного

ТЙМ И

ГЛАВА 5.
1

2

3
4
5
6
7
8

А про час та пору немає потреби, братй,
• щоб до вас писати,* бо самі знаєте, що
день Господній прййде, як злодій уночі.*
Колй говорйтимуть: Мир і безпечність,
тоді зненацька злетйть на них погйбель,
як біль на вагітну, і не втечуть.* Та ви,
братй, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопйв, як злодій,* бо ви всі синй
світла і синй дня, ми не є синами ночі,
ні темряви.* Тож не спім, як ІН Ш І, але чуваймо й будьмо тверезі.* Бо ті, що сплять,
сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваЮТЬСЯ В Н О Ч І.* Ми ж, як синй дня, будьмо
тверезі, надягнувши броню віри та люббви і шолом надії на спасіння.

зач.
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Кінець четвергові.
9

10

Бог бо призначйв нас •• не на гнів, а на
осягнення спасіння через Господа нашого
Ісуса Христа,* якйй за нас умер, щоб ми.
Четвер 24-го тижня після 50-ці; Браття, про час та пору не
має потреби, •
П’ятниця 24-го тижня після 50-ці: Браття, Бог призначйв нас -

зач.
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Перше послання до Солунян

ЧИ чуваємо, ЧИ спимо, жилй разом з ним.*
11 Тому потішайте одйн одного і буд)^те
12 одйн одного, як то ви й робите.* Проха
ємо вас, братй: Поважайте тих, які серед
вас працюють, і настоятелів ваших у Г613 споді, шіо вас напоумляють.* І любіть їх
особлйво за їхню працю, живіть у мйрі
між собою.
Переступи п’ятниці.

14

15
16

17,18
19,20
21
22

23

Благаємо вас, братй, • картайте леда
чих, підбадьорюйте малодушних, підтрймуйте безсйлих, супроти всіх будьте терпелйві.* Уважайте, щоб ніхто не віддавав
нікому злом за зло, але старайтеся робйти
добро одйн одному і всім.* Завжди радійте,* моліться безперестанку,* за все дя
куйте; така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі.* Духа не гасіте,* пророцтвами
не легковажте,* усе перевіряйте; тримайте
те, що добре,* і стрймуйтесь від усякого
роду зла.* Сам же Бог мйру нехай зро
бить вас святйми й досконмими, і нехай
уся ваша істота — дух, і душа, і тіло —
буде збережена без плями на прихід Го
спода нашого Ісуса Христа.
Кінець суботі. Читай п’ятниці:

Субота 32-га після 50-ці: Браття, благаємо вас,

Зач.
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24 Вірний ТОЙ, ХТО вас поклйкав, і він це та25 кож вйконає.* Братй, моліться за нас.*
26 Вітайте всіх братів святйм поцілунком.*
27 Заклинаю вас Господом прочитати цього
28 листа всім братам.* Благодать Господа
нашого Ісуса Христа з вами. Амінь.
Кінець п’ятниці.
Кінець першого послання до Солунян, що має в собі 5
глав, 12 церковних зачал, 99 стиків.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ДРУГОГО ПОСЛАННЯ ДО СОЛУНЯН
Глава 1
Привіт 1-2; подяка 3-10; молитва 11-12
Глава 2
Знаки, ЩО попередять другий прихід Христа 1-4;
антихрист 5-12; заклик триматися Євангелія 13-17
Глава З
Різні вказівки про молитву, працю, послух 1-15; закін
чення 16-18

ДРУГЕ ПОСЛАННЯ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО СОЛУНЯН
ГЛАВА 1.
1

2

3

4

5

6
7

Павло, Сильван •та Тимотей солунській
Цфкві, що в Ббзі, Отці нашім, і Господі
Ісусі Христі:* Благодать вам і мир від Бога
Отця і Господа Ісуса Христа.* Мусимо за
вас, братй, повсякчас дякувати Богові, як
воно й годйться, бо віра ваша вельми зро
стає і любов кожного з вас усіх до інших
збільшується,* так що ми самі хвалимося
вами по Церквах Божих, вашою витрив^ істю і вірою в усіх переслідуваннях та
напастях, які ви переносите.* То знак
справедлйвого суду Божого, щоб ви стали
гідними Царства Божого, за яке страждаєте.* Така вже Божа справедлйвість: відплатйти утискам тим, що вас утискають,*
а вам, що утисків зазнаєте, відпочйнком
Понеділок 25-го тижня після 50-ці: Павло і Сильван
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нами, колй з’явиться з неба Господь Ісус з
ангелами своєї могутности,* у вогні та по
лум’ї, щоб відплатйти тим, що не знають
Бога і не коряться Євангелію Господа нашого Ісуса.* Вонй зазнають кари, вічної
погйбелі, далеко від лиця Господа і від
його слави й сйли,* колй прййде того дня,
щоб прославитися у своїх святйх і появйти
себе того дня на подив усім, які увірували.
Бо ви увірували • нашому свідченню
сф ед вас.

З
8

9

10

Зач.
Вт. 25
т.

Кінець понеділкові.
11

12

Тому молимося за вас повсякчас, щоб
Бог наш учинйв вас гідними поклйкання
і щоб сйлою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри;* щоб ім’я Го
спода нашого Ісуса звелйчувалось у вас, а
ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і
Господа Ісуса Христа.

---------

1

2

ГЛАВА 2.

Благаємо вас, братй, •• щодо приходу
Господа нашого Ісуса Христа, колй ми зберемось до нього:* Не дайте легко вйвести
себе з рівноваги, ані щоб вас не тривожи
ли духом, словом чи листом, якйй нібито
від нас, — що день Христовий уже настає.*
Кінець вівтіркові.
Вівторок 25-го тижня після 50-ці: Браття, ви увірували •
Середа 25-го тижня після 50-ці: Браття, благаємо вас, -
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Нехай НІХТО жодним способом вас не
бентежить. Бо спершу настане відступСТВО і ВЙЯВИТЬСЯ ЧОЛОВІК безбожний, син
погйбелі,* той супротйвник, якйй вино
ситься понад усе, що зветься Богом чи
святощами, до такої міри, що сяде сам у
храмі Божім і видаватиме себе за Бога.*
Хіба не пам’ятаєте, що, колй я був між
вами, я говорйв вам про це?* І тепер зна
єте, що саме стрймує його з’явйтися в своєму часі.* Так, тайязі беззаконня діє вже
тепер, лише доки той, хто його стрймує,
не буде усунений.* І тоді з’явиться безза
конний, якого Господь Ісус умертвйть ду
хом уст своїх і знйщить сяйвом свого приходу.* Поява бо його буде під діянням сатанй з усякого роду сйлою, із знаками і з
неправдйвими чудами* та з усяким брехлйвим обманом для тих, що погибають,
бо вонй не прийнялй люббви правди, щоб
їм спастйся.* І тому Бог посилає їм сйлу,
яка зводить їх вірити неправді,* щоб булй
засуджені всі ті, які не увірували в прав
ду, а полюбйли несправедлйвість.
Кінець середі.

---------- — -------
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А ЩОДО нас, то ми за вас, Господом улюблені братй, повйнні • завжди дякувати
Богові, що Бог вйбрав вас від початку,
щоб ви спаслйся освяченням Д ^ а і ві14 рою в правду,* до чого він вас і поклйкав
нашим благовістуванням, щоб ви осягну
ли славу Господа н ^ о г о Ісуса Христа.*
15 Тож стійте, братй, і тримайтеся передань,
якйх від нас навчйлися чи то усно, чи ли16 стбвно.* Нехай же сам Господь наш Ісус
Христос і Бог, Отець наш, що полюбйв
нас і дав нам у своїй благодаті вічну
17 втіху й добру надію,* врадує серця ваші
та зміцнйть у всякім ділі й добрім слові.
ГЛАВА 3.

А втім, молітеся, братй, за нас, щоб
Господнє слово пошйрювалося та прослав2 лялося, як і у вас,* і щоб ми вйзволилися
від непутящих та поганих людей, бо не в
3 усіх є віра.* Господь же вірний, і він вас
4 зміцнйть і збереже від злого.* Ми впев
нені в Господі щодо вас, що те, що ми на
казуємо вам, ви чйните і далі будете чи5 нйти.* Господь же нехай направить серця
ваші на любов Божу і на Христову терпелйвість. ^ ----------- ------------ ------1

Кінець четвергові.
Четвер 25-го тижня після 50-ці: Браття, ми повйнні
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А вам, братй, наказуємо* в ім'я Госпо- зач.
да нашого Ісуса Христа уникати кожного ^7?
брата, якйй живе в ледарстві, а не за переданням, що ви його прийнялй.* Самі бо
знаєте, як треба нас наслідувати. Ми бо
не булй ледачими між вами,* ані не їли
ні в кого даремно хліба, але вдень і вночі
тяжко та гірко працюв^и, щоб не бути
нікому з вас тягарем.* Не щоб ми не ма
ли на це права, але тому, щоб вам дати
себе за зразок, щоб ви нас наслідували.*
Бо колй ми булй у вас, ми вам це наказу
вали: Як хтось не хоче працювати, хай і
не їсть.* Та, проте, чуємо, що деякі у вас
живуть у ледарстві і не роблять нічого,
тільки байдикують.* Такйм то наказуємо
й велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати
хліб, що самі заробйли.* Ви ж, братй, не
втомлюйтеся добро чинйти.* Колй ж хтось
не послухається нашого слова, що в цьо
му листі, затавруйте такого і не приставайте з ним, йому на засоромлення.* Од
нак, за ворога його не вважайте, лише
напоумте, як брата.* Сам же Господь мйру
нехай дасть вам мир завжди й усяким
способом. Господь з усіма вами.* Привіт
П’ятниця 25-го тижня після 50-ці: Браття, наказуємо вам.
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Павловою, рукою. Це знак у кожнім моїм посланні: так пишу.* Благодать
Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами.
Амінь.
МОЄЮ,

18

Кінець п’ятниці.
Кінець другого послання до Солунян, яке має в собі З
глави, 5 церковних зачал, 43 стихи.

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ТИМОТЕЯ
Два листи до Тимотея і один до Тита творять
окрему групу між Павловими листами. Це так звані
«пастирські листи». В них немає окремих догматич
них чи суто моральних повчань, лише говориться про
особливості, завдання й обов’язки пастирів окремих
Церков. Тимотей — найвірніший супутник та учень
великого апостола. Походив він з Лікаонії; його батько
— грек, а мати юдейка.
Апостол Павло настановив Тимотея єпископом Ефе
су. Після спалення Риму за Нерона, передчуваїючи
близьку мученицьку смерть, Павло написав два листи
до вірного Тимотея, даючи йому вказівки, як слід
спростовувати твердження неправдивих з^ителів, як
відбувати спільні моління тощо. Зокрема апостол на
полягає на твердості, на непоступливості в боротьбі з
єретиками. Обидва листи до Тимотея, це неначе остан
ній з£шовіт улюбленому учневі, якому автор бажає,
мов пророк Ілля, передати свій дух, гшостольську тур
боту піклування та запал, які палали в серці апостола
народів.
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ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПЕРШОГО ПОСЛАННЯ ДО ТИМОТЕЯ
Глава 1
Привіт 1-2; неправдиві вчителі 3-11; подяка за навер
нення 12-17; зберігання віри 18-20
Глава 2
Молитва за всіх 1-7; чоловіки й жінки на спільних мо
ліннях 8-15
Глава З
Вимоги до єпископа 1-7; до дияконів 8-13; Церква 14-16
Глава 4
Про єретиків 1-5; боротьба з єресями 6-11; добрий при
клад 12-16
Глава 5
Поведінка з вірними 1-2; вдовицями 3-16; священи
ками 17-25
Глава 6
Раби 1-2; неправдиві вчителі 3-16; багатії 17-21

ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА
ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ
ГЛАВА 1.
1

2

3

4

5
6
7

Павло, апостол •Христа Ісуса, за повеЛ1ННЯМ Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії,* Тимотеєві, правдйвому
сйнові у вірі: Благодать, милосфдя, мир
від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого.* Як я просйв тебе зостатися в Ефе
сі, ідучй в Македонію, так прошу, ш;об
ти наказав деяким не вчйти іншого навчання* і не зважати на байкй та безко
нечні родоводи, шіо більше викликають
суперечки, ніж служать Божому збудуванню, ш;о є чф ез віру.* Мета того велін
ня є любов зі щйрого серця, з доброї совісти та нелицемірної віри.* Деякі від цьо
го відхилйлись і попади в пустослів’я;*
вонй хочуть бути законовчителями, не
Понеділок 26-го тижня після 50-ці: Павло, апостол •

зач.
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Перше послання до Тимотея

розуміючи НІ ТОГО, ЩО говорять, ані того,
про ЩО твердять із такою певністю.
Кінець понеділкові.

А М И знаємо, • що закон добрий, КОЛЙ
9 ХТОСЬ уживає його за законом,* знаючи,
що закон дано не для праведника, лише
для беззаконних, непокірних, безбожних,
грішників, нечестйвих та нечйстих, батьковбйвців та матеревбйвців, душогубців,*
10 розпусників, мужолбжців, людоловів, забрГханців, кривоприсяжників і для всіх
ІН Ш И Х , що протйвляться здоровому на11 вчанню,* згідно з Євангелієм слави бла
женного Бога, яку мені було повірено.
12
Дякую •• тому, хто мені дав сйлу: Ісусові Христові, Господеві нашому, бо він
уважав мене вірним, поставивши на
13 службу;* мене, що спершу був хулйтелем,
гонйтелем і насйльником; але мене помйлувано, бо я, не знаючи, діяв так у невір14 стві.* Благодать же Господа нашого над
мірно вйлилась на мене з вірою й любо
в’ю, що в Христі Ісусі.
8

✓

Ч-»

г

✓

Зач.
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Зач.

Кінець вівтіркові.
15

Вірне це СЛОВО
І гідне ПОВНОГО ДО- Зач.
вір’я, ЩО Христос Ісус прийшов у світ, щоб ^
Вівторок 26-го тижня після 50-ці: Сйну Тимотею, ми знаємо,
2-го жовтня; Сйну Тимотею, дякую Неділя 31-ша після 50-ці: Сйну Тимотею, вірне це слово

Глава 2
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спастй грішних, з якйх я — перший.* Але
я був на те помйлуваний, щоб Ісус Христбс на мені першім показав усю свою
довготерпелйвість, на прйклад тим, що
мають увірувати в нього на життя вічне.*
17 Цареві ж віків, безсмертному, невйдимому, єдйному Богу честь і слава на віки
вічні. Амінь.
16

Кінець неділі, і святому.
18

19
20

Такйй наказ даю тобі, сйну Тимотею, •
згідно з пророцтвами, що раніше булй вйголошені про тебе, щоб ти завдякй їм боровся доброю боротьбою,* мавши віру й
добру совість, що їі деякі відкйнувши,
відпали від віри;* між нйми Іменей та
Олександер, якйх я передав сатані, щоб
навчйлися не хулйти.

Зач.

281

Переступи середі.
------------ -

^

ГЛАВА 2.

Передусім, отже, благаю, - щоб ВІдбувалися прохання, молитвй, благання, по2 дяки за всіх людей,* за царів і за всіх
тих, що стоять при владі, щоб нам тйхо
та спокійно вестй життя з усією поббжні3 стю та чистотою.* Це добре й мйле в очах
4 Спасйтеля нашого Бога,* якйй хоче, щоб
1

Середа 26-го тижня після 50-ці:
Сйну, Тимотею, цей наказ даіо тобі •
1-го вересня: Сйну Тимотею, благаю, ••

Зач.
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Перше послання до Тимотея

до р о з у м і н ня правди.* Одйн бо Бог, і одйн посеред
ник між Богом та людьмй — чоловік Ісус
Христбс,* що дав себе самого як вйкзш за
всіх; свідоцтво свого часу,* для якого я
був поставлений проповідником та апо
столом, — кажу правду, не обманюю, —
учйтелем поган у вірі й правді.
у с і ЛЮДИ с п а с л и с я і п р и й ш л и

5

6
7

Кінець новому рокові. Читай середі: *

Хочу, отже, щоб ЧОЛОВІКИ молйлися на
всякому місці, зводивши до неба чйсті
9 р;^и, без гніву й суперечки.* Так само й
жінкй, в убранні пристойнім, хай себе
прикрашують соромлйвістю і скромністю,
не заплітуванням волосся, не золотом чи
10 перлами, чи шатами дорогоцінними,* але
добрими ділами, як це лйчить жінкам,
11 що посвятйли себе побожності.* Жінка
нехай учйться мовчки, в повній покорі.*
12 Навчати жінці не дозволяю, ані панува
ти над чоловіком, але бути мовчазною.*
13 Адам бо спфш у був сотворений, а Єва
14 потім.* І Адам не був зведений, жінка
15 ж, зведена, провинйлась.* Однак, вона
спасеться рбдженням дітей, якщо перебу
ватиме у вірі, любові і святості зі скром
ністю.
8

Кінець середі.

Глава З
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ГЛАВА 3.
1

2

3
4
5
6
7

8

9
10

11

12

Вірне • слово: Колй хтось прагне єпйскопства, бажає доброго діла.* Але єпйскоп має бути бездоганним, однієї лише
ЖІНКИ ЧОЛОВІКОМ, тверезим, розважливим,
чесним, гостйнним, здібним навчати,* не
п'янйцею, не розбишакою, а сумйрним,
не сварлйвим, не грошолюбом;* щоб влас
ним домом добре правив та щоб дітей
тримав у послусі з усякою повагою.* Бо
хто не вміє рядйти власним домом, як
він буде дбати про Церкву Божу?* Не
новохрищений, щоб, розгордівши, не попав під дияволів осуд.* Треба також,
щоб він мав гарне свідчення і від тих, що
ззовні, щоб не опинйвся у ганьбі та в диявольських тенетах.* Диякони також ма
ють бути поважні, не двоязйчні, вина ба
гато щоб не вживали, не булй жадібні
брудного зйску;* щоб тайну віри береглй
в чйстій совісті.* Але й такйх спочатку
треба піддати пробі, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні.* Жінкй та
кож нехай будуть поважні, не обмовники, тверезі, вірні в усьому.* Диякони не
хай будуть кожен лиш однієї жінки чоло
віком, добре правлять дітьмй і власним
Четвер 26-го тижня після 50-ці: Сйну Тимотею, вірне

зач.
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Перше послання до Тимотея

13

ДОМОМ.* Бо ті, що виконують гаразд свої

обов’язки, здобувають собі почесний сту
пінь і велйку смілйвість у вГрі в Христа
куса.
Кінець четвергові.

Пишу тобі це, •надіючися, що незаба15 ром прийду до тебе.* Колй ж забарюся, то
щоб ти знав, як поводитися в домі Божім,
якйм є Церква Бога живого, стовп та
16 основа правди.* Всі визнаємо, що тайна
побожности велйка. Бог явйвся в тілі, за
свідчений у Дусі, показався ангелам, про
повідуваний поганам, прийнятий вірою у
світі, вознісся у славі.
14

зач.
284

ГЛАВА 4.

Дух же виразно каже, що за останніх
часів деякі відступлять від віри і приста
нуть до духів обманних і навчань бісів2 ських.* Зведені лицемірними брехунами
3 з таврованою совістю,* вонй забороняти
муть одружуватися і велітимуть стрймуватися від страв, що їх Бог створйв для
вірних і для тих, які пізнали правду, щоб
їх споживати з подякою.
4
Бо всяке - Боже СОТВОрІННЯ добре, і не
слід нічого відкидати, колй його з подякою
1

Субота перед Просвіщенням — Богоявленням:
Сйну Тимотею, пишу тобі це, •
П’ятниця 26-го тижня після 50-ці: Сйну Тимотею, всяке

Зач.

285

Глава 4

379

5 приймати,* бо ВОНО освячується СЛОВОМ
Божим і МОЛЙТВОЮ.
Кінець суботі.

6

Як будеш це все братам поясняти,
будеш добрий слуга Христа Ісуса, годова
ний словами віри та доброї науки, якій
7 ти був завжди вірним.* Щодо нечйстих,
бабських байок, їх вистерігайся. Впра8 вляйся в благочесті;* бо тілесна вправа
до дечого лише корйсна, а благочестя до
всього корйсне, бо має обітницю життя
теперішнього і майбутнього.
Переступи п’ятниці.

Вірне це СЛОВО • І Гідне ПОВНОГО Д0 В 1 10 р’я.* Саме для цього трудимося та боре
мося, тому що ми поклали нашу надію на
живого Бога, якйй є Спасйтелем усіх лю11 дей, а особлйво вірних.* Це наказуй і на12 вчай.* Ніхто твоїм молодйм віком хай не
гордує, але будь зразком для вірних у
слові, поведінці, любові, вірі й чистоті.*
13 Заки я прийду, віддавайся читанню, на14 поумленню й навчанню.* Не занедбуй у
собі дару, що був даний тобі через про
роцтво з покладенням рук збору пресвіте15 рів.* Про це міркуй, будь увесь у цьому,
щоб твій поступ був усім очевйдний.
9

Кінець неділі. Читай п’ятниці:
Неділя 32-га після 50-ці: Сйну Тимотею, вірне це слово

Зач.
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16

Пильнуй себе самого та навчання; до
тримуйся цього, бо, робйвши це, спасеш
себе самого і тих, що тебе сл)Ьсають.
Кінець п’ятниці.
ГЛАВА 5.

1

2

3
4

5

6
7
8

9
10

Зі старшим • не ПОВОДЬСЯ суворо, а рад- зач.
ше умовляй його, як батька; молодших — Пн.т. 27
як братів;* старших жінок, як матерів, а
молодйх, як сестер, з усякою чистотою.*
Шануй удовйць, тих, що справді вдови.*
Колй якась удовйця має дітей або внуків,
то найперше нехай вонй навчаться шану
вати власну родйну і віддячуватися батькам, бо це подобається Богові.* Справжня
вдова й самотня покладає надію на Бога,
і день і ніч перебуває у молитвах та благаннях.* Котра ж розкошує, то живою
вмерла.* І це ти їм наказуй, щоб булй
бездоганні.* А колй хтось про своїх, особлйво ж про домашніх, не дбає, той віри
відцурався; він гірший, ніж невірний.*
Удовйцю вибирати не менш, як шістде
сятилітню, одного тільки чоловіка жінку,*
що знана з добрих діл: що дітей вйховала,
прийм^а подорожніх, що святйм ноги
вмивала, що тим, які в горю, допомагала,
всяке добре діло совісно виконувала.
Кінець понеділкові.
Понеділок 27-го тижня після 50-ці: Сйну Тимотею, зі старшим.

Глава 5
11

12

13

14

15
16

17

18

19
20

21

Молодйх же • ВДОВЙЦЬ не приймай, бо,
КОЛЙ ВОНЙ служінням Христові розгордіють, хотять виходити заміж,* стягаючи на
себе осуд, бо відкйнули першу віру.* Крім
того звикають бездільно тинятися по ха
тах, і не тільки нічого не роблять, а ще й
цокочуть і скрізь втручаються, і говорять,
чого не лйчить.* Отже, хочу, щоб молод
ші виходили заміж, дітей народжували,
рядйли домом і не давали протйвникові
ніякої зачіпки для лихомбвства.* Бо деякі
вже пішлй слідом за сатаною.* Колй ж
якййсь віруючий або віруюча прийняла
до себе ВДОВЙЦЬ, нехай їм допомагає, хай
не обтяжується Церква, щоб вона могла
справжнім удовйцям помагати.* Пресві
тери, що добре головують, гідні подвійної
пошани, передусім ті, що працюють словом і навчанням.* Бо Писання говорить:
Не зав’язуй рота волові, що молотить; і:
Робітнйк — гідний своєї заплати.* На
пресвітера не приймай скарги, хіба що
при двох або трьох свідках.* Тих, що грі
шать, картай перед усіма, щоб інші страх
мали.* Заклинаю тебе перед Богом і Христбм Ісусом та вйбраними ангелами берегтй це безсторонньо, не робйвши нічого
з нахилу до когось.
Кінець вівтіркові.
Вівторок 27-го тижня після 50-ці; Сйну Тимотею, молодйх«
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Перше послання до Тимотея

Рук • на НІКОГО не покладай поспішно
і не ставай причетним до гріхів інших.
23 Бережй себе чйстим.* Перестань пйти во
ду, вживай трохи вина задля шлунку і
24 твоїх частих недуг.* Гріхй деяких людей
явні ще перед усяким судом, але в інших
25 виявляються ЗГОДОМ.* Так само й добрі ді
ла бувають явні, а якщо такйми не є, схо
ватися не можуть.
22

ГЛАВА 6.

Ті, що під ярмом, нехай уважають своїх
панів гідними всякої поваги, щоб не зне2 важалось ім’я Боже і наука.* А ті, що ма
ють панів вірних, хай нйми не нехтують,
через те, що вонй братй, а навпакй, не
хай їм ще більше служать, тому що ті,
які зазнають від них послуг, вірні та любі.
3 Цього навчай і напоумляй.* А колй хтось
навчає інакше і не притрймується слів
Господа нашого Ісуса Христа і побожної
4 науки,* той засліплений гордістю, нічого
не розуміє, хворий на пусті змагання й
суперечки. З цього виникають заздрість,
5 сварка, зневаги, лукаві підозріння,* по
стійні суперечки людей із зіпсованим ро
зумом та позбавлених правди, які гада
ють, що побожність — то засіб зйску.*
1

Середа 27-го тижня після 50-ці: Сйну Тимотею, рук

Зач.
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Глава

6

383

Велйкий це ЗИСК п о б о ж н і с т ь , б о в о н а д а є
7 задоволення.* Ми бо не принеслй на світ
8 нічого, та й вйнести нічого не можемо.* А
маючи харчі та одежу, тим будьмо вдовб9 лені.* А ті, що хочуть багатіти, впадають
у спокусу та в тенета, і в безліч безглуз
дих та шкідлйвих бажань, що штовхають
10 людей у біду та погйбель.* Бо корінь усьо
го лйха — грошолюбство, якого деякі ба
жаючи, відбйлися від віри і стягнули на
11 себе численні болі.* Ти ж, чоловіче Бо
жий, цього уникай.
6

__

Кінець середі.

Шукай праведности, • поббжности, В 1ри, люббви, терпелйвости, лагідности.*
12 Змагайся добрим змаганням віри, старай
ся осягнути життя вічне, до якого тебе
поклйкано і за яке ти був склав гарне ви
знання віри пфед багатьма свідками.*
13 Благаю тебе пфед Богом, якйй усе ожив
ляє, і перед Христом Ісусом, якйй при
Пбнтієві Пилаті склав добре визнання,*
14 щоб ти зберігав заповідь без догани,
аж до появи Господа нашого Ісуса Хри15 ста,* яку свого часу вйявить блаженний і
єдйний Володар, Цар царів і Бладйка
16 владйк;* єдйний, безсмертний, що живе
Субота після Різдва Христового:
Сйну Тимотею, шукай праведности,

Зач.

Перше послання до Тимотея

384

неприступнім, ЯКОГО НІХТО З лю
дей не бачив, і бачити не може. Йому
честь і влада вічна. Амінь.
В СВІТЛІ

Кінець суботі.

—

Багатим • у цьому світі накажй, щоб
не неслися думками вгору та не надіяли
ся на нетривке багатство, лише на Бога
живого, якйй щедро дає нам усього до
18 вжйтку;* щоб добро чинйли, багатіли до
брими ділами, булй щедрими, ділйлися ра19 до* і такйм чйном збирали собі скарб —
добру підвалину на майбутнє, щоб осяг20 пули життя вічне.* о , Тимотею! Бережй
передання. Уникай світського пустослбвства та суперечностей фальшйвого знан21 ня,* що його деякі визнаючй, відступйли
від віри. Благодать з тобою. Амінь.
17

X
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Кінець четвергові.
Кінець першого послання до Тимотея, яке має в собі 6
глав, 14 церковних зачал, 113 стихів.

Четвер 27-го тижня після 50-ці: Сйну Тимотею, багатим

зач.
2ЯЯ

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ДРУГОГО ПОСЛАННЯ ДО ТИМОТЕЯ
Глава 1
Привіт 1-2; подяка 3-5; відвага і сталість 6-14; особи
сті ВІДОМОСТІ 15-18
Глава 2
Вказівки про обов’язки 1-7; страждання апостола 8-13;
боротьба з єретиками 14-26
Глава З
Лихі будуть останні часи 1-9; побожні переслідувані
10-17
Глава 4
Обов’язки Тимотея 1-5; Павло передчуває смерть 6-8;
апостол усіма полишений 9-18; привіти 19-22

ДРУГЕ ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА
ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ
ГЛАВА 1.

Павло, з волі Божої апостол • Христа
Ісуса, щоб звістувати обітницю життя, що
в Христі Ісусі,* Тимотеєві, улюбленому
сйнові: Благодать, милосердя і мир від
Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого.

Зач.
290

Переступи п’ятниці.

Дяк}^ Богові, - якому я служу, ЯК І МОЇ
предки, чйстою совістю і згадую тебе без
перестанно, ВНОЧІ й удень у моїх молит
вах;* згадуючи твої сльози, бажаю поба
читися з тобою, щоб сповнитися радоща
ми.* Пригадую собі ту щйру віру, що в
тобі, яка перше була вселйлась у твою ба
буню Лоїду та в твою матір Евніку, і я
певний, що й у тобі.* З тієї причйни
П’ятниця 27-го тижня після 50-ці: Павло, апостол •
Святому апостолові Тимотеєві: Сйну Тимотею, дякую Богові, -

Зач.
Ап. Тм.

Глава

1

387

пригадую тобі, щоб ти оживйв дар Божий,
якйй у тобі чф ез покладення моїх рук.*
7 Бо Бог дав нам не духа страху, а сйли,
любови й поміркованости.
Читай п’ятниці:

8
Тож не соромся • свідоцтва Господа на- зач.
, того, ні мене, його в’язня, але перенось
трудй зі мною для Євангелія, за допомб9 гою Бога,* якйй спас нас і поклйкав святйм покликом, не за наші діла, а за влас
ним рішенням та благодаттю, що була
нам дана в Христі Ісусі
Кінець апостолові.

перед вічними часами,* об’явлена ж
була тепер через появу Спаса нашого Христа Ісуса, якйй знйщив смерть і освітлйв
11 життя і нетління Євангелієм,* для якого
я поставлений проповідником, апостолом
12 та вчйтелем.* З тієї причйни я терплю
це, але не соромлюся, бо знаю, в кого я
увірував, і я певен, що він спроможний
13 зберегтй моє передання на той день.* За
правило візьмй здорові слова, що їх ти
чув від мене у вірі та любові, яка в Хри14 сті Ісусі.* Бережй добре передання Духом
15 Святйм, який живе в нас.* Ти знаєш, що
всі ті, що в Азії, між нйми Фігел і Герген,

10

28-го листопада й ісповідникам: Сйну Тимотею, не соромся»

Друге послання до Тимотея
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мене відвернулися.* Нехай Господь
дасть милосердя домові Онисифбра, бо
він часто мене підкріплював і не сорб
іт мився моїх кайданів,* а бувши в Рймі,
18 шукав мене запопадливо і знайшбв.* Хай
Госпбдь дасть йому знайтй милосердя в
той день. А СКІЛЬКИ послужйв він мені в
Ефесі, ти знаєш ліпше від мене.
16

В ІД

Кінець п’ятниці й ісповідникам.
ГЛАВА 2.
1

2

3
4

5
6
7
8
9

Ти Ж , М ІЙ сйну, ЗМІЦНЮЙСЯ •у благодаті, що в Христі Ісусі.* А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вір
ним людям, які будуть здатні й інших навчйти.* Отож, перенось муки, як добрий
воїн Христа Ісуса.* Ніхто, бувши воїном,
не втручається в справи життя цього, як
що хоче догодйти тому, хто його найняв
на службу.* І колй хтось бореться, то не
отрймує вінка, якщо не бореться законпо.* Рільникові, що працює, належиться
першому споживати плодй.* Збагнй, що я
говорю, а Госпбдь дасть тобі розуміння у
всьому.* Пам’ятай про Господа нашого
Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, з рбду Давйда, згідно з моїм Євангелієм,* за
яке я страждаю аж до кайданів, немов
Мученикам: Сйну Тимотею, зміцнюйся

Зач.

Глава 2

10

389

злочйнець, але слова Божого зв’язати не
можлйво.* Тому я все терплю задля вйбраних, щоб і вонй осягнули спасіння, що
в Христі Ісусі з вічною славою.
Кінець мученикам

11

12

13
14

15

іє
17
18

19

Вірне слово: Колй ми з ним • померли,
то з ним будемо жйти.* Колй терпимо, то
з ним будемо й царювати; колй його зрікаємось, і він зречеться нас;* колй не
віруємо, він зостається вірним, бо сам себе зректйся не може.* Про це нагадуй, за
клинаючи перед Богом, щоб не спереча
лися словами, бо то на ніщо не здасться,
хіба слухачам на руїну.* Старайся вйявити себе перед Богом вйпробуваним робіт
ником, якйй вірно викладає слово прав
ди.* Порожніх же й нечестйвих розмов
уникай, бо вонй все більше ведуть до безбожности,* і слово їхнє, немов рак, буде
попійрюватись далі. До них належйть Гіменей і ФІЛІТ,* ЯКІ відхилйлися від прав
ди, говорйвши, мовляв, воскресіння вже
було, і тим р уй н ^ ть віру в деяких.* Од
нак, стоїть міцна основа Божа і має оцю
печатку: Господь знає своїх, і: Нехай від
ступить від неправди кожен, хто призи
ває ім’я Господнє.
Кінець суботі.
Субота 33-го тижня після 50-ці:
Сйну Тимотею, вірне слово: Колй ми з Христбм

Зач.

390

Друге послання до Тимотея

А у ВеЛЙКІМ ДОМІ • Є н е ТІЛЬКИ ЗОЛОТЙЙ
та срібний посуд, але й дерев’яний та глйняний; ІН Ш И Й на честь, а інший на не21 честь.* Отже, як хтось очйститься від цьо
го, буде посудом на честь освяченим, корйсним для господаря, готовим на всяке
22 добре діло.* Утікай від молодечих похо
тей, шукай справедлйвости, віри, любови,
мйру разом з тйми, що прикликають Г623 епода чйстим сфцем.* А від дурнйх і до
науки не належних питань ухиляйся: сам
24 бо знаєш, що вонй родять сваркй.* Слузі
ж Господньому не годйться бути сварлйвим, але до всіх привітним, здатним на25 вчати, терпелйвим,* лагідно картаючим
протйвників; може дасть їм покаяння на
26 пізнання правди* і вйплутатися з тенет
диявола, якйй схопйв їх живйми в полон,
виконувати його волю.
20

Зач.
294

Кінець понеділкові.
ГЛАВА 3.
1
2

Ти Ж знай це, - що за останніх днів
настануть скрутні часй,* бо люди будуть
самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді,
наклепники, батькам непокірні, невдячні.
Понеділок 28-го тижня після 50-ці:
Сйну Тимотею, у велйкім домі •
Субота 34-та після 50-ці: Сйну Тимотею, знай це,

зач.

Глава З
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3 безбожні,* без любови, непримирлйві, осуд
ливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні,*
4 зрадники, нахабні, бундючні, більш роз5 кошолюбні, ніж боголюбні,* мають бо вйгляд побожности, сйли ж її зреклйся. Та6 кйх цурайся.* Бо з такйх походять ті, що
влазять у домй і зводять жінок, обтяжених гріхами, що дають себе вестй різни7 ми похотями,* навчаються ніби ввесь час,
а ніколи не можуть дійтй до зрозуміння
8 правди.* Як Янній та Ямврій протйвились булй Мойсееві, так ці протйвляться
правді, люди зіпсованого розуму та невй9 пробувані у вірі.* Але вонй не матимуть
успіху, бо їхнє безумство стане всім яв
ним, як і тамтйх було.
Кінець суботі.

Ти ж • послідував моїй науці, мо'ій по
ведінці, моїй настанові, вірі, довготерпе11 лйвості, любові, постійності,* у пересліду
ваннях, стражданнях, які булй спіткали
мене в Антіохії, в Ікбнії та Лістрі. Якйх
то переслідувань я не переніс на собі! А
12 від усіх вйзволив мене Господь.* Та й усі,
що хочуть побожно жйти у Христі Ісусі,
13 будуть переслідувані.* А лихі люди й дурйсвіти дійдуть до гіршого, зводячи інших.
10

Неділя 33-тя, про митаря і фарисея: Сйну Тимотею, ти

Зач.
296

392

Друге послання до Тимотея

14 І самйх себе.* Ти ж тримайся того, чого
навчйвся і в чому переконався. Знаєш бо,
15 від кого ти навчйвся* і вже змалку знаєш
Святе Письмо, яке вірою у Христа може
дати тобі мудрість на спасіння.
Кінець неділі.

Все Писання • натхнене Богом і корйсне, щоб навчати, докоряти, наставля17 ти, виховувати у справедлйвості,* щоб Бо
жий ЧОЛОВІК був досконалий, до всякого
доброго діла готовий.

16

ГЛАВА 4.

Заклинаю тебе перед Богом і Христом
Ісусом, якйй має судйти живйх і мертвих
2 з його приходом і його Царством.* Пропо
відуй слово, наполягай вчасно і невчасно,
картай, погрожуй, напоумляй із усією тер3 пелйвістю і наукою.* Бо буде час, колй
люди не знесуть здорової науки, але за
своїми похотями зберуть навколо себе
вчителів, щоб уприємнювати собі слух,*
4 і від правди відвернуть вр^о, а повер
нуться до байок.
1

Кінець вівтіркові.

Вівторок 28-го тижня після 50-ці:
Сйну Тимотею, все Писання •

Зач.
297

Глава 4

Ти Ж будь тверезим • у всьому, ЗНОСЬ
напасті, виконуй працю євангелйста, ви6 конуй твою службу.* Бо мене вже прино
сять у жертву, і час мого відходу настав.*
7 я боровся доброю борнею, біг СКІНЧЙВ, В18 ру зберіг.* Тепф же приготований мені
вінок справедлйвости, що його дасть мені
того дня Господь, справедлйвий Суддя;
та не лише мені, але й всім тим, що з лю
бов’ю чекали на його появу.
5

393
Зач.

Кінець неділі.

Старайся •• прийтй до мене якнайско10 ріше,* бо Димас мене покйнув з любови до
щ>ог6 світу і пішов у Солунь; Крискент у
11 Галатію, Тит у Далматію.* Одйн Лука зі
мною. Візьмй Марка і приведй з собою,
12 бо він мені потрібний для служби.* Тихй13 ка я послав у Ефес.* Як будеш ітй, то
принесй плащ, що я залишйв у Троаді в
Карпа, і кнйги, а зокрема пергамени.*
14 Олександер коваль накоїв мені багато
лйха. Господь відплатить йому за його
15 вчйнками.* Стережйсь і ти його, бо він
16 сйльно спротйвився нашим словам.* При
першій моїй обороні нікого не було при
мені, всі мене покйнули. Нехай їм це не
9

Неділя перед Просвіщенням — Богоявленням;
Сйну Тимотею, будь тверезим •
Середа 28-го тижня після 50-ці: Сйну Тимотею, старайся ••

зач.
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17. буде пораховане.* Проте Господь при ме
ні і підкріпйв мене, щоб проповідь здійснйлася через мене, та щоб усі погани її
18 чули, а я вйзволився з пащі левів.* Госгйдь звільнить мене від усякого лихого
вчйнку і спасе мене для свого небесного
Царства. Йому слава на вічні віки. Амінь.*
19 Вітай Прискйллу та Акйлу і дім Ониси20 фора.* Ераст зостався у Корінті, а Тро21 фйма я лишйв хворим у Мілеті.* Поста
райся прийтй ще за зимй. Вітають тебе
Евбул, Пуд, Лін, Клавдія й усі братй.*
22 Господь Ісус Христос із духом твоїм. Бла
годать із вами. Амінь.
^
Кінець середі.
Кінець другого послання до Тимотея, яке має в собі 4
глави, 10 церковних зачал, 83 стихи.

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ТИТА
Тит, навернений з поганства, вірний учень і су
путник апостола Павла, брав участь разом з ним у
Єрусалимському соборі. Апостол Павло, звільнений з
римської в’язниці разом із Титом, проповідував на
Кріті і там залишив Тита єпископом цього острова;
сам подався в Малу Азію і згодом, з Никополю, напи
сав того листа. У ньому він дає вказівки, як довер
шити організування крітської Церкви, а також про
навчання правд віри, про звичаї і про те, що кожному
треба виконувати свої обов’язки.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ ДО ТИТА
Глава 1
Привіт 1-4; вимоги до єпископа 5-9; неправдиві вчи
телі 10-16

Глава 2
Вказівки: старим 1-5; юнакам 6-8; рабам 9-10; вірним
11-15

Глава З
Загальні обов’язки християн

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ТИТА
ГЛАВА 1.

Павло, •слуга Божий, апостол же Ісуса
Христа по вірі вйбраних Божих і до пі2 знання правди щодо благочестя* в надії
вічного життя, обіцяного перед відвічни3 ми часами Богом, якйй не обманює,* що
слушного часу об’явйв своє слово у про
повіді, дорученій мені за повелінням Спа4 сйтеля нашого Бога,* Тйтові, щйрому сйнові у спільній вірі: Благодать і мир від
Бога Отця і Христа Ісуса, Спаса нашого.
1

зач.

Переступи апостолові, до зачала 302.

5

Тому Я залишйв ••тебе в Кріті, щоб ти
впорядкував до кінця те, що залишйлось,
і настановйв по містах пресвітерів, як я
6 був тобі заповідав:* колй хтось бездоганний.
25-го серпня: Павло, •
Четвер 28-го тижня після 50-ці: Сйну Тйте, я залишйв ••

Зач.
Чт. 28
т.
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Послання до Тита

має вірних дітей, що
не булй обвинувачені в розпусті чи неслухняності.* Єпйскоп бо, як Божий управйтель, мусить бути бездоганний: не зу
хвалий, не гнівлйвий, не п’янйця, не
сварлйвий, не жадібний нечесної нажйви,* а гостйнний, добролюбйвий, мудрий,
справедлйвий, благочестйвий, стрйманий,*
якйй дотрймується справжньої науки,
згідно з навчанням, щоб був здібний і
наставляти в здоровій науці, і перекбнувати протйвників.* Є бо їх чимало, отйх
непокірних, пустомовних та обманних,
особлйво з-пбміж обрізаних.* їм треба затулйти рота; вонй баламутять цілі сім’ї,
навчаючи, заради ганебної нажйви, чого
не треба.* Сказав одйн з них, їхній влас
ний пророк: Крітяни завжди брехлйві,
звірі погані, черева ледачі.* Це свідоцтво
правдйве. Ось чому ти їх суворо картай,
щоб булй здорові у вірі,* щоб не зважали
на байкй юдейські, ані на накази людей,
які відвертаються від правди.
ЧОЛОВІК ОДНІЄЇ ЖІНКИ,

7

8
9

10

11

12

13
14

15

16

Для ЧЙСТИХ • усе чйсте, а для забруджених та невірних немає нічого чйстого;
у них же забруджені і розум, і совість.*
Заявляють, що знають Бога, а своїми
П’ятниця 28-го тижня після 50-ці; Сйну Тйте, для чйстих
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Ділами Відрікаються його, мерзенні й не
покірні та до всякого доброго діла непри
датні.
ГЛАВА 2.
1

Ти ж говорй, що лйчить здоровій науці.
Кінець четвергові.

Старі віком, щоб булй тверезі, п о в е н і,
помірковані, здорові у вірі, любові, терпе3 лйвості.* Старі жінкй так само нехай одя
гаються, як лйчить освяченим: щоб не бу
лй злоріки, ні віддані пияцтву, щоб добра
4 навчай,* щоб молодйх навчади любйти
5 своїх чоловіків та дітей кохати,* щоб бу
лй стрймані, чйсті, хазяйновйті, добрі,
п о с л а н і своїм власним чоловікам, щоб
6 слово Боже не ганьбйлось.* Так само і
юнаків умовляй, щоб булй помірковані,*
7 даючй себе самого як зразок добрих діл:*
8 у навчанні чистоту, чесність і повагу;
щоб супротйвник осоромився, неспромбж9 ний нічого злого проти нас сказати.* Рабй
своїм панам нехай коряться в усьому,
10 хай догоджають, не суперечать,* хай не
крадуть, а хай виявляють цілковйту до
бру вірність, щоб у всьому прикрашали
н а ^ у нашого Спаса Бога.
2

Кінець п ’ятниці.

гьі

Іг:

Я
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Бо Божа благодать • з’явйлася спасен12 на всім людям* і навчає нас, щоб ми зреклйся нечестя та грішних бажань цього
світу, жилй тверезо, праведно і благоче13 стйво в нйнішньому віці,* чекаючи бла
женної надії і славної появи велйкого Б614 га і Спаса нашого Ісуса Христа,* якйй
віддав себе самого, щоб вйкупити нас від
усякого беззаконня, та щоб очйстити собі
народ, що був би його власний, ревний до
добрих діл.
11

Переступи Хрищенню. Читай Титові:

15

Так говорй, умовляй і картай з усією
повагою. Нехай ніхто тобою не нехтує.
ГЛАВА 3.

Нагадай їм, щоб корйлися верховній
владі, щоб слухалися, булй готові до вся2 кого доброго діла,* щоб нікого не ганьбйли, булй мйрні, поступливі та виявля
ли повну лагідність супроти всіх людей.*
3 Бо й ми колйсь булй безглузді, непокір
ні, збаламучені, служйли прйстрастям та
розкошам прерізним, живучй в злобі й
заздрощах, огйдні, взаємно ненависні.
1

Переступи Титові. Читай Хрищенню:

4
Та колй з'явйлася доброта й любов до
5 людей Спаса нашого Бога,* він спас нас не
Хрищення Господнє: Сйну Тйте, Божа благодать

Зач.
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ради ДІЛ справедлйвости, які ми булй зробйли, але заради свого милосердя, купіллю
відродження і відновлення Святого Духа,*
6 якого вйлив на нас щедро через Ісуса Хри7. ста, нашого Спасйтеля,* щоб ми, оправда
ні його благодаттю, стали, згідно з надією,
спадкоємцями життя вічного.
Кінець Хрищенню.

•Вірне СЛОВО. І я хочу, щоб ти його за- Зач.
певняв, абй ті, ЯКІ увірували в Бога, на- ^
магмися бути пйльними в добрих ділах.
9 Це добре й корйсне людям.* А безглуздих
питань, родоводів, спорів та суперечок
про закон уникай, бо вонй безкорйсні
10 й марні.* Єретика чоловіка по першім і
11 другім попередженні цурайся,* знаючи,
що такйй ось зійшов на манівці і грішйть, і осуджує себе самого.
8

Читай Титові:

Колй пришлю до тебе Артема або Тйхика, постарайся прийтй до мене в Нікбпіль, бо я вйрішив там перезимувати.*
13 Зйну законника і Аполлоса вйпровадь
дбайлйво, щоб їм нічого не бракувало.
12

Переступи Титові.

На згадку 5-го Собору: Сйну Тйте
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14

Наші нехай також навчаться вправлятися в добрих ділах для конечних по
треб, щоб не булй безплідними.
Читай Титові:

15

Поздоровляють тебе всі, ЯКІ зі мною.
Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благо
дать з усіма вами. Амінь.
Кінець Титові.
Кінець послання до Тита, яке має в собі З глави, 4 цер
ковні зачала, 46 стихів.

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ФИЛИМОНА
Филимон, заможний християнин у Колсхісах, мав
раба Онисима. Він щось украв у свого господаря і втік
до Риму. Там він зустрівся зі св. Павлом, який саме
тоді був у в’язниці. Апостол привітав Онисима як бра
та, приєднав і врешті охристив його. Опісля відіслав
його до Филимона і завдяки цьому листові, той не
тільки подарував йому все, а й звільнив його з раб
ства. Повернувшись у Рим, став згодом єпископом Верії і помер мучеником, як і сам Филимон, його дру
жина Апфія і Аристарх.
Павло викладає в цьому листі, зокрема, євангель
ські засади свободи, рівности й братерства (1 Кор.
7,20-21; Гал. 3,27-28; Кол. 3,2-25; Еф. 6,5-9). Правда,
він мусів їх висловлювати дуже тактовно із-за того
часного устрою, за якого рабство було самозрозумілим.
Християнство зі своїми засадами тільки поволі спро
моглося проламати старий суспільний лад і показати
світові, шо в Христі «немає ні невільника, ні вільного,
а всі одне в Христі» (Гал. 3,28).

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ до ФИЛИМОНА
Глава 1
Привіт 1-3; подяка 4-7; апостол заст}шається за Они
сима 8-22; закінчення 23-25

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ФИЛИМОНА
ГЛАВА 1.
1

2

3
4
5
6
7
8

Павло, •в’язень Христа Ісуса, та брат
Тимотей — Филимбнові, любому й нашому співробітникові,* і любій сестрі Апфії
та Архйпові, нашому товаришеві боротьбй, і твоїй домашній церкві:* Благодать
вам від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.* Дякую Богові моєму повсяк
часно, згадуючи тебе в моїх молитвах,*
бо чую про любов твою і віру, що ї’і маєш
супроти Господа Ісуса і супроти всіх святйх;* щоб спільність твоєї віри с т ^ а ді
яльною в пізнаванні всякого добра, що є
між вами заради Христа.* Бо велйку ра
дість і втіху я маю з твоєї люббви, бо ти,
брате, дав відпочйти серцям святйх.* Через
те я, хоч і маю повну в Христі смілйвість
22-го листопада, у пам’ять святого Апостола Филимона: Павло,

Зач.
Лист.
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1

9 тобі наказувати, що маєш робйти,* все ж
такй волію тебе просйти в любові, я, Пав
ло, старйй уже, а тепер ще й в’язень Хри10 ста Ісуса.* Благаю тебе про мого сйна, що
його породйв у кайданах, про Онйсима,*
11 що колйсь тобі був непотрібний, тепер же
12 і тобі і мені дуже потрібний.* я його тобі
повертаю; а ти його приймй, він бо моє
13 сфце.* Я хотів його затрймати біля себе,
щоб він замість тебе служйв мені в кай14 данах Євангелія.* Та без твоєї згоди я не
хотів нічого робйти, щоб твоє добродіяння
не було наче з прймусу, лише добровіль15 не.* Можлйво, що він на те лиш відлучйвся від тебе, щоб ти прийняв його на16 завжди,* і вже не як слугу, але більше,
ніж слугу, як любого брата, якйм він є
особлйво для мене, а ще більше для тебе:
17 і то тілом, і в Господі.* Отож, якщо маєш
мене за друга, приймй його, немов мене
18 самого.* Колй ж він тебе чимсь скрйвдив^
чи тобі щось вйнен, то це зарахуй мені.*
19 я, Павло, написав моєю рукою; я тобі
сплачу, того тобі не згадуючи, що ти й са20 мого себе мені вйнен.* Так воно, брате. Я
так хотів би мати в Господі цю послугу
від тебе. Заспокой у Христі моє серце.*
21 Пишу тобі в повній надії на твою слухня
ність, певний, що зробиш понад те, про
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ЩО прошу.* Заразом при гот^ мені по
мешкання: бо надіюсь, ш;о, завдякй вашш^
23 молитвам, буду вам дарований.* Вітає
тебе Епафр, мій товариш неволі у Христі
24 Ісусі,* Марко, Аристарх, Димас і Лука,
25 мої співробітники.* Благодать Господа к у 
са Христа з вашим духом. Амінь.

22

Кінець послання до Филимона, яке має в собі одну гла
ву, 25 стихів.

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ЄВРЕЇВ

к
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Апостол Павло, тількищо звільнений від засуду
імператора Нерона, написав славетне послання до
євреїв, які прийняли були Христову віру, а згодом, під
натиском переслідувань і зовнішньої привабливости
старозавітнього культу, переживали моральну кризу;
мало устійненим у вірі загрожувало відступництво
від віри. Павло, щоб підбадьорити юдеїв-християн,
написав це суто наз^кове послання, яке він сам назвав
«словом попередження» (13,22). Він перестерігає від
небезпеки віровідступництва і заохочує витривало
зберігати віру Нового Завіту, що її на місце старої
установив сам Ісус Христос.
Спосіб викладу і сам стиль тут дуже відрізняється
від попередніх листів великого Апостола. Юіимент
Олександрійський твердить, що це послання Павло
був написав семітською (арамейською) мовою, а зго
дом якийсь письменник переклав його по грецькому.
Так чи так, цей лист з усіх писань Нового Завіту най
більш наближений до клясичної грецької мови.
Увесь виклад густо нашарований цитатами зі Ста
рого Завіту і це все спрямоване до того, щоб виявити
вищість нового культу і християнської віри супроти
старозавітньої. Ця остання, безуспішна й перехідна,
поступилася новій справжній релігії, яку заснував
Син Божий, посередник і відкупитель людей, відвіч
ний священик і мила Богові жертва.

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ
ПОСЛАННЯ ДО ЄВРЕЇВ
Глава 1
Христос — Син Божий 1-4; він понад ангелів: 5-14
Глава 2
Практичні ВИСНОВКИ 1-9; чому Христос страждав 10-18
Глава З
Христос понад Мойсея 1-6; вірність і витривалість 7-19
Глава 4
Небо — обіцяна земля 1-13; Христос — первосвяще
ник 14-16
Глава 5
Христос — первосвященик
Глава 6
Зрадники віри спасаються з трудом
Глава 7
Мелхиседек — прообраз Христа 1-10; Христос — свя
щеник вічний 11-28
Глава 8
Христос первосвященик і посередник
Глава 9
Старозавітні обряди й приписи поступилися 1-10;
жертва Христа 11-12; смерть Христа 13-22; жертва
очищення 23-28
Глава 10
Старозавітні жертви 1-4; Христос їх скасував 5-10; успіш
ність Христової жертви 11-18; необхідність віри 19-25;
засуд віровідступникам 26-31; постійність у вірі 32-39
Глава 11
Зразкова віра предків 1-6; патріярхів 7-32; Мойсея 2329; в обіцяній землі 30-40
Глава 12
Витривалість у напастях 1-13; заохота до чеснот 14-29
Глава 13
Християнські чесноти 1-19; привіт 20-25

ПОСЛАННЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
ДО ЄВРЕЇВ
ГЛАВА 1.

•Багато разів і багатьма способами говорйв Бог колйсь до батьків наших через
2 пророків.* За останніх же оцйх днів він
говорйв до нас через Сйна, якого зробйв
спадкоємцем усього і якйм вікй сотво3 рйв.* Він — відблиск його слави, образ
його істоти, підтрймуючи все своїм мо
гутнім словом, здійснйв очйщення гріхів
1

4 і сів п р а в ор у ч вел и чі на виш ині;* ст а в 
ш и від ангелів ОСТІЛЬКИ вй щ и м , оскільки

5 успадкував визначніше від них ім’я.* Ко
му бо з ангелів він колй мовив: Ти мій
Син, я сьогодні породйв тебе? І ще: Я
буду йому за Отця, а він буде мені за Сй6 на?* Колй ж знов уводив Первородного у
світ, то каже: Нехай поклоняться йому
Перша субота посту. Цей і в навечір’я Різдва Христового: •

зач.
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7

ангели Божі.* А щодо ангелів мовить:
Той, хто чйнить вітрй своїми вісниками,
8 а полум’я вогненне своїми слугами.* А до
Сйна: Престол твій, Боже, віковічний, і
9 жезл правотй, жезл твого царства.* Ти полюбйв справедлйвість і зненавидів безза
коння, тому помазав тебе. Боже, Бог твій
єлеєм радости понад твоїх співучасників.
10
І: Ти, Господи, на початку • заснував
11 землю, і небеса — діло рук твоїх.* Бонй
знйкнуть, ти ж перебуваєш; усі, мов оде12 жа, постаріються.* Ти їх, неначе одежу,
згорнеш, і вонй, немов одежа, зміняться.
Ти ж той самий, і літа твої не скінчаться.
ВСІ

Зач.
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Кінець суботі, і навечір’ю.

13

До КОГО з ангелів він колй мовив: Сі
дай праворуч мене, доки не покладу во14 рогів твоїх підніжком ніг твоїх?* Хіба не
всі вонй служебні духи, ШІО їх посилають
тим, які мають успадкувати спасіння?
ГЛАВА 2.
1

2

Тому ми мусимо дуже пйльно уважати
на те, що чули, щоб, бува, нас не збйло
з дороги.
Бо колй •• слово, проголошене ангелами,
було таке зобов’язуюче, що всякий його
Друга неділя посту: Ти, Господи, на початку
8-го листопада і ангелам: Браття, колй -

Зач.
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переступ 1 непослух приймав справедлйву
3 кару,* то як ми утечемо, колй занедбаємо
таке велйке спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджене
тйми, що його чули.
Кінець неділі.

4
5
6

7
8

9

10

колй Бог засвідчив знаками, чудами й
різними сйлами, і дарами Святого Духа,
які він роздає по своїй волі.* Не ангелам
бо підкорйв він світ майбутній, про якйй
ми говоримо.* Бо десь хтось засвідчив,
кажучи: Що таке людйна, що ти про неї
пам’ятаєш? Або син чоловічий, що ти навідуєпіся до нього?* Ти вчинйв його малощо меншим від ангелів. Увінчав його
славою і честю.* Усе підкорйв йому під
ноги. Колй ж усе підкорйв під нього, то
не лишйв нічого, що було б йому непідкбреним. Та нйні ще не бачимо, щоб йому
все було підкорене,* а бачимо Ісуса, увін
чаного славою й честю, за те, що перетер
пів смерть, якйй на короткий час був
нйжче ангелів, щоб за ласкою Божою за
всіх зазнати смфти.* Годйлось бо йому, за
ради якого все і через якого все, що ввів
багато синів у славу, стражданням удосконалйти провідника їхнього спасіння.
Кінець ангелам.

О
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12

13
14

15
16

17

18
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Бо • той, хто освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Тому він не соромиться
називати їх братами,* колй каже: Я звіщу
ім’я твоє братам моїм, хвалйтиму тебе серед громади.* І знову: Буду надіятись на
нього. Та: Ось я і діти, що їх Бог дав меН І.* А що ДІТИ булй учасниками тіла й
крбви, то й він подібно участь у тому
брав, щоб смертю знйщити того, хто мав
владу смерти, тобто диявола,* і вйзволити тих, якйх страх смерти все життя тримав у рабстві.* Бо не від ангелів прийняв
він на себе, а від потомства Авраама.*
Тому він мусів бути в усьому подібний до
братів, щоб стати милосердним та вірним
первосвящеником у справах Божих на
спокутування гріхів народу.* Тому, отже,
що він страждав і сам був вйпробуваний,
він може допомогтй тим, що проходять
через пробу.

Зач.

Кінець празникові Богородиці і 6-му Часові.
ГЛАВА 3.

З

Ось тому, СВЯТІ братй, - учасники небесного поклйкання, вважайте на апостола
й архиєрея, якого ми визнаємо вірою, Ісуса,* вірного тому, хто його настановйв, як

З
й

На Благовіщення й на собор Богородиці: Браття,
Цей же і в Велику п’ятницю, на 6-му Часі.
На освячення церкви: Браття святі,-

Зач.

Глава З
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3 був МоЙСеЙ у ВСІМ ЙОГО ДОМІ.* Бо ВІН УДО
СТОЇВСЯ ОСТІЛЬКИ вйщої слави понад Мойсея, ОСКІЛЬКИ більшу честь має будівнй-

4 чий, ніж будйнок.* Усякий бо дім хтось
будує, той же, що збудував усе, — Бог.
^
Кінець освяченню.
5

^

МоЙСеЙ був • Вірний у ВСІМ ЙОГО ДОМІ
ЯК слуга на свідчення того, що мало бути
І

Зач.

6 ще сказаним.* Христос же як Син у своїм
домі. А дім цей, то ми, якщо дотрймаємо
до кінця непохйтне довір’я і похвалу на7 дії.* Ось чому, як каже Дух Святйй: Колй
8 ви сьогодні почуєте його голос,* не будьте
твердйми серцями вашими, як то було на
9 місці бунту в день спокуси в пустйні,* де
спокушували мене батькй ваші, вистав
ляли мене на пробу, дарма що сорок р610 ків бачили мої діла.* Тому я прогнівався
на цей рід і мовив: Вонй завжди блудять
серцем, вонй моїх доріг ніколи не знали.*
11 Тому я поклявся у моїм гніві: їм не
увійтй в мій відпочйнок.
Переступи понеділкові.

Глядіть же, братй, - щоб у когось із вас
не було сфця лукавого в невірстві і щоб ви
13 не відступйли від Бога живого,* а, навпакй.
12

Понеділок 29-го тижня після 50-ці: Браття, Мойсей був
Друга субота посту: Браття, глядіть, -

Зач.
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підбадьорюйте щодня одйн одного, доки
триває те Сьогодні, щоб хтось із вас не
14 став запеклим обманством гріха.* Бо ми
стали учасниками Христа, якщо збере
жемо до кінця твердо нашу віру, як на
15 початку,* як говориться: Колй почуєте сьо
годні його голос, не будьте твердйми сер
цями вашими, як то було на місці бунту.*
16 Хто булй ті, що, почувши, збунтувалися?
Хіба не всі ті, що вййшли з Єгйпту під
проводом Мойсея?
Кінець суботі. Читай понеділкові:

17

На кого він гнівався сорок років? Хіба
не на тих, що згрішйли, кості якйх ляглй
18 в пустйні?* Кому ж він клявся, що не
ввійдуть у його відпочйнок, якщо не тим,
19 що спротивлялися?* І бачимо, що не моглй
ввійтй чф ез невірство.
Кінець понеділкові.
ГЛАВА 4.
1

2

Боїмося, отже, щоб, поки ще залиша- зач
310
ється обітниця • ввійтй в його відпочйнок,
не видавалось комусь з вас, що він спізнйвся.* Бо й ми так само, як і вонй, одер
жали Добру Новйну, але слово, яке вонй
чули, не було їм корйсне, бо вонй не приВівторок 29-го тижня після 50-ці:
Браття, боїмося, щоб, поки ще залишається обітниця Божа

Глава 4

3 стали ДО Віри тих, що слухали.* Ми ж, які
увірували, увійдемо в його відпочинок,
згідно з тим, що каже: Я поклявся в моїм
ГНІВІ: Вонй не ввійдуть у мій відпочйнок,
хоча його діла булй закінчені від сотвб4 рення світу.* На одному місці він так
сказав про сьомий день: Бог відпочйв
5 сьомого дня від усіх діл своїх;* і знову на
іншому МІСЦІ: Вонй не ввійдуть у мій від6 почйнок.* Колй ж так воно є, що деякі у
нього ввійдуть, а ті, якйм перше було обі
цяно, не ввійшлй у нього через непослух,*
7 то він знову призначає якййсь день. Сьо
годні, кажучи через Давйда після такого
довгого часу, як було сказано раніше: Ко
лй почуєте сьогодні його голос, не будьте
8 твердйми серцями вашими.* Бо якбй Ісус
(Навйн) увів їх у відпочйнок, то не гово9 рйв би ПІСЛЯ нього про інший день.* От
же, для Божого народу збережено від10 почйнок,* бо той, хто ввійде в його відпо
чйнок, відпочйне також від своїх діл, як
11 і Бог від своїх.* Стараймося, отже, увійтй
в той відпочйнок, щоб ніхто не впав,
12 даючй той самий прйклад невірства.* Бо
слово живе й діяльне, і гостріше від уся
кого двосічного меча: воно проходить
аж до розділу душі й духа, суглобів та
мозку і розпізнає чуття та думкй серця.*
13 Немає сотворіння скрйтого від нього; все

415

416

Послання до Євреїв

наге й відкрите перед очима того, кому
маємо звіт дати.
Кінець вівтіркові.

Маючи, отже, • велйкого архиєрея, що
пройшов небо, Ісуса, Сйна Божого, три15 маймося твердо віровйзнання.* Бо ми не
маємо такого архиєрея, якйй не міг би
співчувати нашим недугам: він же ж за
знав усього, подібно як і ми, крім гріха.*
16 Приступім, отже, з довір’ям до престо
лу благодаті, ш;об отрймати милосердя і
знайтй ласку на своєчасну поміч.
14

Зач.

ГЛАВА 5.

Кожен бо архиєрей, узятий з-поміж лю
дей, настановляється для людей у справах
Божих, щоб приносив дарй та жертви за
2 гріхй;* щоб міг співчувати нетямущим і
тим, що заблудйли, бо й сам він неміччю
3 охоплений,* і тому має як за людей, так і за
себе самого приносити жертви за гріхй.
4
Чести ж цієї •• ніхто не бере сам СОбі, лише той, хто поклйканий Богом, як
5 Арбн.* Так і Христос сам собі не присвоїв
славу стати архиєреєм, бо вона від того,
якйй до нього мовив: Ти мій Син, я сьо6 годні породйв тебе.* Як і на іншому
1

Третя неділя посту: Браття, маючи •
Священномученикам загально: Браття, чести стати архи
єреєм -

Зач.
свщ.

Глава 5
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каже: Ти священик навіки по чйну
Мелхиседека.
МІСЦІ

Кінець неділі.

7

ВІН за ДНІВ СВОГО тілесного життя при
ніс був молитвй й благання з велйким го
лосінням та слізьмй до того, якйй міг йо
го спастй від смфти, і він був вйслуханий

8 за благочестя;* і хоч був Сйном, навчйв9 ся послуху з того, що вйтерпів,* і ставши
досконалим, спричинйвся до вічного спа10

С1ННЯ всім, які йому слухняні,* і Бог назвав
його архиєреєм по чйну Мелхиседека.
\/

--------

Кінець священномученикам.

Про це • мали б ми багато сказати,
та вйсловити його трудно, бо ви неспро12 можні до сл^ання.* Тоді, як ви повйнні б
давно вже бути вчителями, та ви ще по
требуєте, щоб вас хтось учйв перших початків Божого слова, і дійшлй до того,
що потребуєте ще молока, а не твердої
13 страви.* Кожний бо, хто харчується мо
локом, той не досвідчений у слові спра14 ведлйвости, бо він немовля.* А тверда
страва для дорослих, бо вонй довгою на
укою мають вправлене почуття розрізня
ти добро від зла.

11

Середа 29-го тижня після 50-ці: Браття, про Христа, архиєрея по чйну Мелхиседека, •

зач.
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ГЛАВА 6.

1

2

3
4

5
6

7

8

Тому, залишйвши початки Христової
науки, перейдімо до досконалішого, не за
кладаючи знову підвалин, тобто про по
каяння з діл мертвих та про віру в Бога,*
про навчання хрищення та рукоположення, про воскресіння мертвих та суд вічний.* Ми й це зробимо, якщо Бог дозвблить.* Воно бо неможлйво тих, які раз булй
просвітйлись, що скуштували небесного
дару і стм и учасниками Святого Духа,*
скуш тув^и доброго Божого слова і сил
майбутнього віку* та й відпали, знов
оновлювати до покаяння, тих, які в собі
самйх розпинають Божого Сйна і прилюдно зневажають.* Земля бо, що п’є дощ,
якйй на неї часто падає, та родить добрі
рослйни для тих, що їі обробляють, приймає від Бога благословення;* а та, що ро
дить терня й будякй, непотрібна, блйзька
до прокляття, кінчається тим, що Гі спалять.
Кінець середі.

9

10

^

Однак, любі, хоча так говоримо, ми •надіємося, що з вами воно краще і ви тримаєтеся спасіння.* Бо Бог не є несправедлйвий, щоб забути ваші діла й любов, яку
ви вйявили до його імени, і послуги.
Четверта субота посту: Браття, ми

'
зач.
л о

Глава
11

12

6
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ЩО ВИ понйні робите святйм.* Ми ЛИШ ба
жаємо, щоб КОЖНИЙ з вас виявляв таку саму
старанність для повного осягнення надії
аж до кінця,* щоб ви не стали недбайлйві,
а, навпакй, наслідували тих, які вірою й
витривалістю успадковують обітниці.
Кінець суботі.

13
14
15
16

17

18

19

20

Бог бо, колй давав •Авраамові обітницю, не маючи поклястйся ніким вйщим,
поклявся самйм собою,* кажучи: Поблаго
словлю тебе щедро і розмножу тебе вельми.* І він, завдякй довгій терпелйвості,
осягнув обітницю.* Люди клянуться біль
шим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження.* Тому
й Бог, бажаючи дати спадкоємцям обіт
ниці як найсильніший доказ, що рішення
його волі незмінне, вжив клятви,* щоб
двома незмінними речами, в якйх неможлйво, щоб Бог казав неправду, ми
мали сйльну потіху, ми, що прибігли
прийняти призначену нам надію.* В ньо
му маємо неначе якір душі, безпечний
та міцнйй, що входить аж до середини за
завісу,* кудй ввійшов за нас як предтеча
Ісус, ставши архиєреєм повіки, по чйну
Мелхиседека.
Кінець неділі.
Четверта неділя посту: Браття, колй Бог давав

зач.
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ГЛАВА 7.

1

2

3

4

5

6

Оцей Мелхиседек, • цар Салйму, священик Всевйшнього Бога, що зустрів Авраама, колй він повертався після поразки
царів, і якйй благословйв його;* якому
Авраам відділйв десятйну з усього, і яко
го ім’я означає спершу цар справедлйвости, а потім цар Салйму, тобто цар мйру;* без батька, без матері, без родоводу,
якйй не має ні початку днів, ні кінця
життя, уподібнений до Божого Сйна, —
зостається священиком повіки.* Бачите,
отже, якйй велйкий той, якому патріярх
Авраам дав десятйну з найліпшої здббичі.* Також і ті з синів Леві, що мають сан
священства, мають за законом наказ бра
ти десятйну з народу, тобто зі своїх бра
тів, хоч і ті вййшли з бедф Авраама.*
Той же, якйй не походить з їхнього роду,
взяв десятйну з Авраама і благословйв
того, що мав обітниці.

зач.

Кінець четвергові.

Не може бути - сумніву, ЩО НЙЖЧИЙ
8 благословляється вйщим.* І тут десятйну
беруть люди, що вмирають; а там — той,
9 якйй має свідоцтво, що живе.* І, так би
7

Четвер 29-го тижня після 50-ці: Браття, Мелхиседек,
Стрітення Господнє: ораття, не може бути ••

Зач.

Глава 7

10

11

12

13
14

15
16

17
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МОВИТИ, навіть Леві, якйй тепер збирає
десятйни, дав був десятйну через Авраама,* бо він ще був у бедрах свого прабать
ка, колй Мелхиседек вййшов йому назустріч.* Якбй, отже, досконмість була че
рез левГтське священство, під якйм народ
одержав закон, то яка була б іще потреба
являтись іншому священикові, по чйну
Мелхиседека, священикові, що не звався
б по чйну Арбна?* Бо, як міняється свя
щенство, мусить конечно мінятися й закон.* Бо той, про кого це говориться, був з
ІНШОГО ПОКОЛІННЯ, з якого ніхто не служйв
при жертовнику.* Відомо бо, що наш Го
сподь походить від покоління Юди, про яке
Мойсей нічого не згадав, як про священиків.* Це стає ще яснішим, колй на по
добу Мелхиседека постає інший священик,* якйй став ним не по закону тілесної
заповіді, а сйлою життя нетлінного,* бо
він прийняв таке свідоцтво: Ти священик
повіки по чйну Мелхиседека.
Кінець Стрітенню.

18
19

А усунено • першу заповідь з причй- Зач.
317
ни ЇІ немочі й безкорйсности,* закон бо не
зробйв нічого досконалим; уведено ж кра
щу надію, яка наближає нас до Бога.*
П’ятниця 29-го тижня після 50-ці: Браття, усунено
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Тим більше, ЩО це не сталося без клятви:
бо колй ІНШІ настановлялися свяш;еника21 ми без клятви,* то цей клятвою від того,
якйй сказав до нього: Господь поклявся і
не буде каятись: Ти свяиленик повіки.*
22 Ось чому Ісус став запорукою кращого со23 юзу.* Крім того, тих священиків було біль
ше, бо смерть не дозволяла їм зоставати24 ся;* цей же, тому що перебуває повіки,
25 має священство непроминаюче,* і то
му може спастй повіки тих, які через ньо
го приступають до Бога, бо він завжди
живйй, щоб за них заступатися.
20

Кінець п’ятниці.

Такого бо І нам годйлось •мати первосвященика: святого, невйнного, непорбчного і відлученого від грішників, і вйщо27 го небес,* якйй не має потреби, як архиєреї, щодня приносити жертви перше за
свої гріхй, а потім за гріхй народу, бо він
зробйв це раз, принісши себе самого в
28 жертву.* Закон бо настановляє архиєреями людей, підлеглих немочі, а слово
клятви, що було після закону, настанов
ляє Сйна, що навіки досконалий.
26

Святителеві: Браття, такого нам годйлось

зач.

Глава
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ГЛАВА 8 .

1
2

Головне Ж З ТОГО, ЩО МИ сказали, те, що
маємо такого архиєрея, якйй возсів на
небі по правйці престола Величі,* служйтеля святйні і справжнього намету, що
його поставив Господь, а не чоловік.

..... .

Кінець святителеві.

3

Усякий бо • архиєрей настановляється Зач.
на те, щоб приносити дарй й жертви: про І. П.
те, він мусить щось мати, щоб принестй.*
4 Тож, якбй був на землі, він не був би на
віть священиком, бо є вже ІНШІ священи5 ки, ЯКІ приносять дарй за законом* та
служать образу й тіні небесної святйні,
як сказано було Мойсеєві, колй той мав
збудувати намет: Глядй, мовив, зробй
все за зразком, якйй був тобі показаний
6 на горі.* А тепф Христос осягнув остіль
ки вйщого служіння, оскільки він посе
редник кращого завіту, якйй заснований
на кращих обітницях. ^
______
Кінець ісповідникам.

Бо КОЛЙ б ТОЙ перший •• був бездоган8 ний, то не було б місця для другого.* Та
Господь, докоряючи їм, говорить: Ось над
ходять дні, мовить, і я укладу новйй завіт
7

Ісповідникові Павлові й іншим: Браття, усякий •
Понеділок 30-го тижня після 50-ці:
Браття, колй б перший завіт ••

Зач.
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Ізраїля і з домом Юди:* не за за
вітом, що я уклав був з їхніми батьками в
день, колй був взяв їх за руку, щоб вйвести з землі Єгйпетської. А що вонй при
моїм завіті не зосталися, говорить Господь,
то я їх покйну.* Ось той завіт, що я заключу з домом Ізраїля: По тих днях, каже
Господь, я, поклавши мої закони їм на ум,
напишу їх у них на сф ці і буду їм Богом,
а вонй будуть моїм народом.* Ніхто не
матиме потреби навчати свого блйжнього,
і ніхто свого брата, кажучи: Пізнай Го
спода. Всі бо вонй, від найменшого до найбільшого, будуть мене знати.* Я бо буду
милосердний супроти Їхньої несправедлйвости, і їхніх гріхів не буду більше згадувати.* А колй він каже: Новйй, тим робить
пфший старйм. А те, що передавнене й
застаріле, те блйзько занйкнення.

9 З ДОМОМ

10

11

12

13

Кінець понеділкові.
ГЛАВА 9.

Перший завіт • мав також свої установи зач
320
2 щодо служби і земну святйню.* Бо зроблено
перший намет, де булй світйльник, стіл і
3 хлібй появлення: він зветься Святе.* За
другою ж завісою був намет, званий Свя4 те Святйх,* із золотйм жертовником кадйла
1

Вхід Богородиці: Браття, перший завіт
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та З кивбтом завіту, увесь покрйтий золо
том; у ньому був золотйй посуд з манною,
розквітлий жезл Арбна і таблйці завіту.*
5 А зверху над ним булй херувйми слави,
що крильмй отінювали престбл. Але про
6 те тепер не час говорйти докладно.* При
такбму влаштуванні всьогб, у перший
намет вхбдили завжди священики, викб7 нуючи службу,* а в другий — раз на рік
лиш архиєрей, і то не без крбви, яку приносйв за свої й людські провйни.
Кінець празникові Богородиці.

8

Цим Дух Святйй показує, • що дорбга
в святйню ще не відкрйта, дбки стоїть пф 9 ший намет.* Це образ теперішнього часу,
колй принбсяться дарй й жертви, які не
мбжуть зробйти досконалим у сбвісті тогб,
10 хто служить.* Це лиш тілесні устанбви
щбдо страв, напбїв та різних обмивань,
устанбвлені до часу їхнього вйправлення.

Зач.
321

Переступи вівтіркові.
11

12

Христбс же, прийшбвши •• ЯК архиєрей майбутніх благ через більший і досконаліший намет, що зрбблений не люд
ськими руками, тббто не земнбї будбви,*
і не з крбв’ю козлів та телят, але з
Вівторок 30-го тижня після 50-ці: Браття, Дух Святйй показує,
П’ята неділя посту: Браття, Христбс, прийшбвши Цей і Симеонові Богоприємцеві.

Зач.
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власного кров ю, увійшов раз назавжди у
святйнго і знайшов вічне відкуплення.*
Бо колй кров козлів, волів і попіл ялівки,
як покропить нечйстих, освячує, даючй
їм чистоту тіла,* то оскільки більше кров
Христа, якйй духом вічним приніс себе
самого Богові непорочним, очйстить на
шу совість від мертвих діл, на служіння
Богові живому і справжньому.
Кінець неділі. Читай вівтіркові:

15

Власне тому він є посередником ново
го завіту, шіоб, після того, як наступйла
його смерть для відкуплення гріхів пер
шого завіту, вйбрані одержали обітницю
16 вічного спадкоємства.* Бо де завіт, там
17 мусить наступйти смерть заповітника.* За
віт є важлйвим лиш по смерті, він не має
18 сйли, поки живе заповітник.* Тому й пер
ший завіт не був освячений без крови.*
19 Бо колй Мойсей був проголосйв усі запо
віді за законом усьому народові, він узяв
крови бичків та козлів з водою червоної
вовни та іссопу і покропйв самі кнйги та
20 ввесь народ,* кажучи: Це кров завіту, що
21 його Бог установйв для вас.* Так само й
намет і ввесь служебний посуд покропйв
22 кров’ю.* Зрештою, за законом, майже все
очйшується кров’ю, і без кровопролиття
23 немає відпушіення.* Треба було, отже, ш;об
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подоби небесних речей очйщувалися
такйм чйном, то самі небесні речі очйщува
лися жертвами, багато ліпшими від тих.
ТОДІ, ЯК

Кінець вівтіркові.

24

Христос бо ввійшов • не В рукотворну
святйню, яка була подобою справжньої, а
в саме небо, щоб тепф з'явйтися за нас
25 пфед Божим облйччям.* Та й не на те,
щоб принестй себе багато разів у жертву,
як входить архиєрей щороку в святйню з
26 чужою кров’ю;* інакше бо він мусів би ба
гато разів страждати від заснування сві
ту. Тепер же він раз назавжди з’явйвся на
кінці віків, щоб знйщити гріх своєю жер27 твою.* І як призначено людям раз умерти,
28 а потім суд,* так само й Христос лише
одйн раз мав себе принестй в жертву,
щоб узяти на себе гріхй багатьох, а вдру
ге, не заради гріха, але для спасіння з’я
виться тим, що очікують його.

Зач.

Кінець суботі.
ГЛАВА 10.
1

Закон бо, маючи лише тінь ••майбутніх
благ, а не самйй образ речей, ніколи не
може тйми самими жертвами, які прино
сяться щороку, повсякчасно зробйти до
п ’ята субота посту: Браття, Христос увійшов •
Середа 30-го тижня після 50-ці: Браття, закон, м ^ ч и лише тінь -

зач.
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скон^ими ТИХ, ЯКІ приступають до Бога.*
Інакше їх перестали б приносити, колй б
ті, що служать, очйстившись раз назавжди,
не мали більше ніякої свідомости гріхів.*
А навпакй: нйми щороку нагадуються
гріхй,* бо неможлйво, щоб кров бичків та
КОЗЛІВ усунула гріхй.* Тому, входячи у
світ, говорйв: Ти не хотів ні жертв, ні
приношення, але приготував мені тіло.*
Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхй.* Тоді я сказав: Ось іду, бо в
сувої кнйги напйсано про мене, щоб учинйти волю твою. Боже.* Сказавши вйще:
Ні жертв, ані приношень, ні всепалень,
ні жертви за гріхй ти не хотів і не вподо
бав собі, хоча вонй приносяться за закбном, тоді додає:* Ось я йду вчинйти твою
волю. Касує, отже, перше, щоб установйти
друге.* Сйлою тієї волі ми освячені при
ношенням тіла Ісуса Христа раз назавжди.* Кожен священик стоїть щодня, слу
жачи й часто приносячй ті самі жертви,
які ніколи не можуть змйти гріхів.* Він
же, принісши лиш одну за гріхй жертву,
возсів назавжди по правйці Бога,* чека
ючи д м і, поки його ворогй не будуть покладені підніжком його ніг:* Бо він лиш
однйм приношенням удосконалив назавжди тих, що освячуються.* Про це й Дух
Святий теж свідчить, колй каже:* Ось той
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завіт, ЩО його я по тих днях встановлю з
нйми, к ^ е Господь: Вкладу мої закони в
їхні серця і вйпишу їх на їхніх умах. Ка17 же також Господь:* Та їхніх гріхів і безза18 кбння не згадуватиму більше.* А де про
щення гріхів, там не потрібно вже прино
шення за гріхй.
Кінець середі.

Отож, братй, маючи вільний вступ •до
20 святйні, завдякй крові Ісуса,* що його він
нам відкрйв дорогою новою й живою, че21 рез завісу, що є його тілом,* і маючи ве22 лйкого священика над Божим домом,* при
ступаймо зі щйрим серцем, з повною ві
рою, очйстивши серця від лукавої совісти
23 і ОМЙВШИ ТІЛО чйстою водою.* Держімо
непохйтне визнання надії, бо той, хто обі24 цяв, вірний.* І вважаймо одйн на одного,
заохочуючи до любови й до добрих діл.*
25 Не залишаймо своїх громад, як то в деко
го є звйчай, а, навпакй, підтрймуймо се
бе, і то тим більше, що бачите день (суд26 ний), якйй наближається.* Бо колй ми,
одержавши повне пізнання правди, грі
шимо добровільно, то вже немає жфтви за
27 гріхй,* але якесь страшне очікування су
ду і вогонь помсти палаючий, якйй має
19

Велика п’ятниця на 9-му Часі: Браття, маючи вільний вступ

Зач.
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пожфти протйвників.* Колй ХТОСЬ відки
дав закон Мойсея, того без милосердя ка
ралось смертю при двох чи трьох свід29 ках.* Оскільки гіршої, подумайте самі,
кари заслужить той, хто потоптав Божого
Сйна і уважав кров завіту, якою освятйвся, за звичайну, і Духа благодаті зне30 важив?* Знаємо того, хто мовив: До мене
належить помста, я відплачу. І ще: Го
31 сподь судйтиме свій народ.* Страшно
впасти в руки Бога живого.
28

Кінець Великій п’ятниці.

Згадайте • перші дні, колй ви, тількищо просвічені, перенеслй таку велйку бо33 ротьбу страждань;* ви то чи самі булй при
людно вйставлені на зневаги та страж
дання, чи то ставали спільниками тих,
34 що того зазнми.* Ви бо співстраждми з
моїми кайданами і приймали з радістю
грабунок вашого майна, знаючи, що ма
єте на небесах добро непереминаюче й
краще.
Не покидайте, отже, •• цього довір’я,
35
36 воно бо має велйку нагороду.* Вам бо
треба терпелйвости, щоб ви, виконуючи
37 Божу волю, одержали обітницю.* Бо: Ще

32

Третя субота посту: Браття, згадайте •
Четвер 30-го тижня після 50-ці: Браття, не покидайте

Зач.
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Зач.
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трохи, дуже мало часу, і той, хто має
38 прийтй, прййде, не забарйться.* А пра
ведник з віри буде жйти;
Кінець суботі.
КОЛЙ Ж ВІН в ід с т у п и т ь , н е м а т и м е в п о 39

дббання в моїй душі.* Та ми не з тих, що
відступають собі на погйбель, а з тих, що
вірують для спасіння душі.
ГЛАВА 11.

Віра є запорукою того, чого сподіваємо2 ся, доказом речей невйдимих.* Через неї
3 предки отрймали добре свідчення.* Вірою
ми пізнаємо, що світ сотворений словом
Божим, так що вйдиме постало з невйди4 мого.* Вірою Авель приніс Богові крашу,
ніж Каїн, жертву; вона засвідчила, що він
праведний, КОЛЙ сам Бог дав свідчення
про його дарй; нею він, хоч і мфтвий, да5 лі промовляє.* Вірою Енох був перенесе
ний, щоб не бачити смерти; його не знай
дено, Бог бо його переніс. А перед його пе
ренесенням він отрймав свідчення, що
6 подобався Богові.* Без віри не можлйво
подобатися Богові, бо хто приступає до
Бога, мусить вірити, що він існує і наго7 роджує тих, що його шукають.* Вірою Ной,
діставши об'явлення небесне про те, чого
ще не бачив, богоббязно збудував ковчег.
1

431

432

П ослання до Євреїв

щоб сп астй СВІЙ дім ; нею він св іт осудй в
і ста в сп а д к оєм ц ем п р а вед н ости , яка з
віри.
Кінець четвергові.
8

Вірою •Авраам, поклйканий, послухав
ся і вййшов до краю, що мав успадкува
ти, і пішов, не знаючи, кудй йде.

Зач.
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Переступи п’ятниці.
9

10

Вірою В ІН перебував •• у обіцяній зе
млі, ЯК у чужій, живучи в наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він,
тієї самої обітниці.* Бо чекав міста з непохйтними основами, якого Бог будівнйчий і засновник.
Переступи отцям. Читай п’ятниці:

Вірою й сама Сара, неплідна, дістала
сйлу прийняти насіння і, дарма, що була
похйлого віку, породйла, бо вважала вір12 ним того, хто дав обітницю.* Для того від
одного, та ще й омертвілого, народйлося
так багато, як зір на небі, як незліченного
13 піску на березі моря.* У вГрі помфли всі
ці, не отрймавши здійснення обітниць;
вонй лиш здалека бачили й вітали їх, визнаючй, що вонй лише чужйнці й подо14 рожні на землі.* А ті, що так говорять.
11

П’ятниця 30-го тижня після 50-ці: Браття, вірою
Неділя перед Різдвом Христовим, святих отців:
Браття, вірою Авраам перебував -

Зач.
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ЯСНО показують, що ш укаю ть батьківщ й-

15 ни.* І якбй вонй пам’ятали ту, з якої вй16 йшли, то мали б повернутися.* Але вонй
тепер крашіої бажають, тобто небесної, то
му й Бог не соромиться зватись їхнім Бо
гом, бо він приготував їм місто.
Кінець п’ятниці. Читай неділі св. отців:

17

Вірою • Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, єдинородного
18 сйна, він, ш;о одфжав обітниці,* про якого
було сказано: Від Ісаака тобі народиться по19 томство,* думаючи, ш;о Бог має сйлу і з
мертвих воскресйти; тому і його одержав
20 назад, як прообраз.* Вірою Ісаак благо21 словйв Якова та Ісава на майбутнє.* Вірою Яків перед смертю благословйв кожного з СИНІВ Ибсифа і поклонйвся, спира22 ючись на кінець своєї палиці.* Вірою И6сиф, умираючи, згадав про вйхід синів
23 Ізраїля і розпорядйвся про свої кості.* Ві
рою батькй Мойсея після народження три
МІСЯЦІ його ховали, бо бачили красу дитйни і не злякалися царського наказу.

зач.

Переступи понеділкові й отцям.

24
25 СЯ

Вірою ••Мойсей, КОЛЙ був В Й рІС , зрікзватися сйном дочкй фараона;* волів

Понеділок 31-го тижня після 50-ці: Браття, вірою
Перша неділя посту, православія: Браття, вірою •

Зач.
Нд. 1

пт.
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радше страждати з людом Божим, ніж за
знавати дочасної гріховної втіхи,* бо, дивлячйсь на нагороду, вважав за більше
багатство наругу вйбраного народу від
скарбів Єгйпту.
Переступи 1-ій неділі посту. Читай понеділкові:

Вірою він покйнув Єгйпет, не побоявшися царського гніву, бо очікував невйди28 мого, наче б його бачив.* Вірою відсвят
кував Пасху й окроплення кров’ю, ш;об
губйтель не торкнувся їхніх первородних.*
29 Вірою перейшлй Червоне море, як по су
ходолі, а єгиптяни, спробувавши, пото30 пйлися.* Вірою єрихонські мури впали
31 після семиденного обходу.* Вірою Рахав,
блуднйця, прийнявши мйрно вивідувачів (і іншою дорогою їх вйвівши), не загйнула з невірними.
27

Кінець понеділкові. Читай 1-ій неділі посту й отцям:
32

33

34

І
ЩО ще скажу? Не вйстачить мені ча
су, колй почну розповідати про Гедебна,
про Варака, про Самсбна, про Єфту, про
Давйда й Самуїла та пророків.
Що • вірою П ІдбЙ Л И царства, ЧИНЙЛИ Зач.
справедлйвість, осягнули обітниці, заго- 330
родйли пащі левам,* сйлу вогню гасйли,
вістря меча уникали, ставали сйльні.
Неділя всіх святих: Браття, всі святі

Глава 12

35

36
37

38
39
40
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бувши немічні, на війні проявйли мужність, напади чужйх розганяли.* Жінкй
діставали назад своїх помфлих, які во
скресни. Інші загйнули в муках, відкйнувши вйзволення, щоб осягнути ліпше
воскресіння.* інші наруг і бичів зазнали,
та ще й кайданів і в’язнйці;* їх каменбвано, розрізувано пилою, брано на допи
ти; вонй вмирали від меча; тинялися в
овечих та козячих шкурах, збідовані,
гноблені, крйвджені;* ті, якйх світ не був
вартий, блукали пустйнями, горами, печерами та земнйми проваллями.* І всі
вонй, хоч мали добре засвідчення віри,
не одержали обіцяного,* бо Бог зберіг нам
щось краще, щоб вонй не без нас осягнули
досконалість.
Кінець святим отцям.
ГЛАВА 12.

1

2

Тому й М И , маючи • навколо себе таку
велйку хмару свідків, відкйньмо всякий
тягар і гріх, що так легко обплутує нас,
і витривало біжімо до змагання, що призначене нам,* дивлячйся на Ісуса, заснов
ника й завершйтеля віри.
Кінець всім святим і православію.

якйй, замість радости, яку мав пфед
9-го березня, Сорок святих великомучеників: Браття, маючи

зач.
оо 1
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собою, вйтерпів хрест, не звертаючи уваги
на сором, і В0 3 С1В праворуч Божого пре3 столу.* Тож думайте про того, що вйтер
пів від грішників над собою таку наругу,
4 щоб ви не ослабли і не впали духом.* Ви
ще не протиставились до крови в боротьбі
5 проти гріха.* І ви забули потіху, що вам
як синам говорить: Мій сйну, не легко
важ Господнім каранням і не падай ду
хом, колй він тебе картає.
6
Бо, кого Господь любить, • того карає, і
7 б’є кожного сйна, якого приймає.* Якщо
ви терпите картання, то Бог поступає з
вами, як із синами. Хіба є такйй син,
8 якого батько не карає?* Колй ж ви залйшитесь без картання, якого всі зазнають,
то ви незаконно роджені діти, а не синй.*
9 А крім того, колй ви батьків тілесних ма
ли як вихователів і їх поважали, то чи ж
не багато більше ми маємо корйтись От10 цеві духів, щоб жйти?* Ті бо на короткий
час, як знали, нас карали, він же — нам
на користь, щоб зробйти нас учасниками
своєї святости.
Кінець 40 мученикам.
11

Усяка кара в теперішньому часі зда
ється не чимсь веселим, а сумнйм, та зго
дом тим, ЯКІ її на собі зазнали, вона
Землетрусові; Браття, кого Господь любить,

зач.

Глава 12

12 приносить мйрний
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праведности.* Ось
чому вйпростайте ваші охлялі руки та
13 ослаблені коліна,* і зробіть прості стежкй
вашим ногам, ш;об те, ш;о кульгає, не вйвихнулось, але радше вйправилось.
ПЛІД

Переступи землетрусові.

з усіма дбайте про

мир і про святість,
15 без якйх ніхто не побачить Господа.* Пиль
нуйте, щоб ніхто не залишйвся без Божої
ласки, і щоб якесь гірке коріння, пустйвши паростки вгору, не наробйло заколоту
16 та щоб не заразйло багатьох;* щоб не бу
ло ніякого розпусника, чи нечистйвця, як
Ісав, що за одну лиш страву продав вла17 сне первородство.* Ви бо знаєте, що по
тім, як він ХОТІВ одержати благословення,
був відкйнений, бо не було в нього змоги
змінйти рішення, хоч його просйв про це
18 зі сльозами.* Ви ж не приступйли до горй, до якої можна рукою доторкнутись, ні
до палючого вогню, ні до хмари, ні до
19 темряви, ані до бурі,* ні до гомону сурмй,
ані до якогось голосу слів, від якого ті, що
його чули, випрошувалися, щоб до них і
20 слова більш не говорйти;* бо не моглй
знестй наказу: Навіть і скотйна, як до
торкнеться горй, буде побйта камінням.*

14

•

в час пожару: Браття; з усіма дбайте про

Зач.
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І таке страшне було видіння, що Мойсей
мовив: я повен страху і увесь тремчу.*
22 Але ви приступйли до горй Сібну й до мі
ста Бога живого, до небесного Єрусалйму,
до безлічі ангелів, до святкових зборів,*
23 до церкви первородних, запйсаних на не
бі, і до судді всіх — Бога, і до духів до24 сконалих праведників,* і до Ісуса, посе
редника нового завіту, і до крови очйщення, що краще промовляє, ніж кров
Авелева.
21

Кінець пожарові. Читай землетрусові:

25

26

Глядіть, отже, • не відвертайтеся від
того, хто промовляє; бо колй ті, які зреклйся того, хто говорйв на землі, не унйкнули кари, то оскільки більше ми, колй
відвернемось від того, хто говорить з неба.* Того голос, що колйсь захитав був зе
млю, тепер обіцяв, кажучи: Ще раз за
хитаю не лише землю, але й небо.
Переступи вівтіркові наприкінці цього послання.

27

Те: Ще раз — вказує, що захйтане,
тому що сотворене, переміниться, щоб пе
ребувало непохйтне.
Кінець землетрусові.

Вівторок 31-го тижня після 50-ці: Браття, глядіть,

Зач.
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Тому М И , приймаючи •непохйтне царство, зберігаймо ласку, якою служимо БоГОБІ, щоб йому подобатися з побожністю
29 і страхом.* Бо Бог наш — вогонь, що
пожирає.
28
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Зач.
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ГЛАВА 13.

Братня любов нехай перебуває між ва2 ми.* Не забувайте гостйнности, бо нею
деякі, не знаючи того, гостйли ангелів.*
3 Пам’ятайте про в’язнів, немов би ви самі
булй з нйми в кайданах, та про тих, що
4 страждають, бо й ви самі в тілі.* Подруж
жя хай у всіх буде в пошані і ложе їх хай
буде без плями, бо Бог буде судйти роз5 пусників та перелюбників.* У вашій по
ведінці не будьте грошолюбні, задоволь
няйтеся тим, що маєте, сам бо говорйв: Я
тебе не зоставлю, я тебе не покйну,* —
6 так що ми смілйво можемо сказати: Го
сподь — мій помічнйк; я не боюся. Що зро
бить мені людйна?
Пам’ятайте ••про наставників ваших,
ЯКІ звіщали вам слово Боже, і, дивлячйсь
на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню
8 віру.* Ісус Христбс учора і сьогодні —
той самий і ПОВІКИ.
1

Кінець квітній суботі.
Шоста субота посту — квітна: Браття, приймаючи
Пам’яті соборів: Браття, пам’ят^те ••
Цей же і священномученикові.

зач.
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9

Не піддавайтеся різним чужйм наукам;
воно бо добре укріпйти серце ласкою, а не
стравами, які не принеслй ніякої корнети
10 тим, що нйми займайся.* У нас є жер
товник, з якого не мають права їсти ті,
11 що служать при наметі.* Бо м’ясо тих зві
рят, якйх кров архиєрей заносить у свя12 тйню за гріхй, спалюється за табором.* То
му й Ісус, щоб освятйти народ своєю кро13 в’ю, страждав поза містом.* Тож виходь
мо до нього за табір, несучй його наругу,*
14 бо ми не маємо тут постійного міста, але
15 майбутнього шукаємо.* Тому, отже, через
нього приносімо завжди Богові жертву
хвалй, тобто плід уст, які визнають його
16 ім’я.* Не забувайте добродійства взаємної
допомоги, такі бо жертви є мйлі Богові.
Кінець соборам і святому. .

17

Слухайте ваших • наставників і ко
ріться, бо вонй пильнують ваші душі, за
які мають здати звіт; щоб вонй це робйли
з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас
18 некорйсно.* Моліться за нас, бо нам зда
ється, що маємо добру совість, бажаючи
19 в усьому добре поводитися.* Особлйво ж
прошу це робйти, щоб я якнайскоріше по20 вернувся до вас.* А Бог мйру, що підняв
Святителям: Браття, слухайтесь ваших

Зач.
335

Глава 13

мертвих того, хто кров’ю завіту вічного
став велйким Пастирем овець, Господа
нашого Ісуса Христа,* нехай зробить вас
здатними виконувати його волю добрими
ділами, ЗДІЙСНЮЮЧИ у вас те, що йому лю
бе через Ісуса Христа, якому слава по ві
ки В ІЧ Н І. Амінь.
З

21

Кінець святителям. Читай вівтіркові:

Благаю вас, братй, прийміть це слово
23 ПОТІХИ, бо я коротко написав вам.* Знай
те, що наш брат Тимотей уже вйпущений, і як скоро прибуде, то я з ним вас по24 бачу.* Вітайте всіх ваших наставників і
всіх святйх. Вітають вас ті, що в Італії.*
25 Благодать хай буде з усіма вами. Амінь!
22

Кінець вівтіркові.
Кінець послання до Євреїв, яке має в собі 13 глав, 34
церковні зачала, 303 стихи.
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СЛУЖБИ І ЧИТАННЯ АПОСТОЛА
У ТИЖНЯХ ЦІЛОГО РОКУ
Свята і велика неділя Пасхи
По Благословенне царство:
Люди: Амїнь.
Священик: Христбс воскрес із мертвих,

смертю смерть подолав, і тим, що в гробах,
життя дарував. Тричі, на переміну з людьми.
Антифон 1
Стих 1: Восклйкніте Гбсподеві, вся земля,
співайте ж імені йогб, віддайте славу хвалі
йогб (Пс. 65,2).
Приспів: Молитвами Богорбдиці, Спасе,
спасй нас.
Стих 2: Скажіте Вбгові: Як страшні діла
твої, у мнбжестві сйли твоєї лестйтимуть тобі
ворогй твої (Пс. 65,3).
Молитвами Богорбдиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: Вся земля нехМ поклбниться тобі
і співає тобі, нехай же співає імені твоєму,
Всевйшній (Пс. 65,4).
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Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Антифон 2
Стих 1: Боже, ущедри нас і благословй

нас, просвітй лице твоє на нас і помйлуй нас
(Пс. 66,2).
Приспів: Спасй нас, Сйну Божий, що во-

скрес із мертвих, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 2: Щоб п із н ій ми на землі путь
твою, у всіх народах спасення твоє (Пс. 66,3).
Спасй нас, Сйну Божий, що воскрес із
мертвих, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Нехай ісповідують тебе люди.
Боже, нехай ісповідують тебе люди всі
(Пс. 66,4).

Спасй нас, Сйну Божий, що воскрес із
мертвих, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
Антифон З

Нехай воскресне Бог і розбі
жаться ворогй його, і нехай тікають від лиця
його ті, що ненавидять його (Пс. 67,2).
Тропар: Христбс воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав, і тим, що в гробах,
життя дарував.
Стих 2: Як іщезає дим, нехай іщезнуть,
як тане віск від лиця вогню (Пс. 67,3).
Тропар: Христбс воскрес:
Стих 1:

у тижнях цілого року
Стих 3: Так нехай погйбнуть грішники

від лиця Божого, а праведники нехай возвеселяться (Пс. 67,3-4).
Тропар: Христбс воскрес:
Вхідне: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Тропар: Христбс воскрес:
Слава, і нйні: Кондак, глас 8: Хоч і у гріб

зійшов ти. Безсмертний, та адову зруйнував
ти сйлу, і воскрес єсй як переможець, Хрйсте
Боже, жінкам-миронбсицям звістйвши: Ра
дуйтеся, і твоїм апбстолам мир даруєш, падшим подаєш воскресення.
Ви, що в Христа
хрестйлися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
Прокімен, глас 8: Це день, що йогб створйв Госпбдь, возрадуємося і возвеселімся в
нім (Пс. 117,24).
Стих: Сповідуйтеся Гбсподеві, бо він благйй, бо на ВІКИ мйлість йогб (Пс. 117,1).
Замість

Трисвятого:

Апостол у Діяннях, зач. 1 (Ді. 1,1-8).
Алилуя, глас 4: Ти, воскресши, помйлуєш
Сібна(/7с. 101,14).
Стих: Госпбдь з неба на землю споглянув
(Пс. 101,20).
Замість Достбйно, співаємо: Ангел спові

щав Благодатній: Чйстая Діво, радуйся. І
знбву кажу: Радуйся. Твій Син воскрес тридневний із грббу і мертвих воздвйгнув він;
люди, веселіться.
І ірмос, глас 1: Світйся, світйся, новйй
Єрусалйме, слава бо Госпбдня на тббі возсі-
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яла. Радій нйні і веселйся, Сібне. А ти, Ч и
стая, красуйся, Богородице, востанням рождення твого.
Так співаємо аж до віддання Пасхи.
Принасний: Тіло Христове прийміть, дже
рела безсмертного СПОЖ И ВІТЬ. Алилуя, тричі.
Коли ж священик мовить: Зі страхом Бо
жим і вірою приступіть, ми, замість Благословен, хто йде в ім’я Господнє, співаємо: Хри-

стбс воскрес, один раз, цілий тропар.
Свящ.: Спасй, Ббже, людей твоїх:
Ми: Христбс воскрес, один раз.
Свящ.: Завжди, нйні і повсякчас:
Ми: Христбс воскрес, тричі.
Потім єктенія.
Л замість Будь ім’я Госпбднє, співаємо:
Христбс воскрес, тричі.
Свящ.: Благословення Госпбднє на вас:
Ми: Амінь.
Свящ.: Слава тобі, Хрйсте Ббже:
Ми: Христбс воскрес із мертвих, смертю

смерть подолав, і тим, що в гробах, життя да
рував. Гбсподи, помйлуй, тричі. Благословй.
Священик мовить відпуст з хрестом.
Тоді співаємо кінцеве: Христбс воскрес,
тричі, цілий тропар. Л потім закінчуємо спі
вом: І нам дарував життя вічне, поклоня

ємося йогб тридневному воскресенню.
у всі дні Світлого тижня все, як у день
Пасхи, а прокімен. Апостол і алилуя за чином.
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Понеділок Світлого тижня
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло

вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол у Діяннях, зан. 2 (Ді. 1,12-17.21-26).
Ллилуя, глас 1: Ісповїдять небеса чуда

твої, Господи, і істину твою в церкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді свя
тйх (Пс. 88,8).
Принасний: Тіло Христове прийміть, дже
рела безсмертного СП ОЖ И ВІТЬ. Алилуя, тричі.

Вівторок Світлого тижня
Прокімен, глас 3: Величає душа моя Го

спода і возрадувався дух мій у Ббзі, Спасі мо
їм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол у Діяннях, зан. 4 (Ді. 2,14-21).
Алилуя, глас 8: Воскресни, Господи, в упо
кій твій, ти і кивбт святйні твоєї (Пс. 131,8).
Стих: Клявся Господь Давйдові істиною і
не відречеться Гі (Пс. 131,11).
Принасний: Тіло Христове прийміть, дже
рела безсмертного споживіть. Алилуя, тричі.
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Середа Світлого тижня
Прокімен, глас 4: Пом’яну ім’я твоє у вся
кім роді і роді (Пс. 44,18).
Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і прихилй вухо твоє (Пс. 44,11).
Апостол у Діяннях, зан. 5 (Ді. 2,22-36).
Ллилуя, глас 2: Величає душа моя Го

спода і возрадувався дух мій у Ббзі, Спасі
моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Причасний: Тіло Христове прийміть, дже
рела безсмертного споживіть. Алилуя, тричі.

Четвер Світлого тижня
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашо

му, співайте; співайте цареві нашому, спі
вайте (Пс. 46,7).
Стих: Всі народи, заплещіте руками, восклйкніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
Апостол у Діяннях, зач. 6 (Ді. 2,38-43).
Алилуя, глас 4: Натягнй лук і успівм , і

царюй, ІСТИНИ ради і лагідности, і справедлйвости (Пс. 44,5).
Стих: Возлюбйв ти правду і возненавидів
ти беззаконня (Пс. 44,8).
Причасний: Тіло Христове прийміть, дже
рела безсмертного споживіть. Алилуя, тричі.
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П’ятниця Світлого тижня
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло

вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол у Діяннях, зач. 7 (Ді. 3,1-8).
Ллилуя, глас 1: Ісповідять небеса чуда

твої, Господи, і істину твою в церкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді свя
тйх (Пс. 88,8).
Принасний: Тіло Христове прийміть, дже
рела безсмертного СПОЖ И ВІТЬ. Алилуя, тричі.

Субота Світлого тижня
Господь просвіщення
моє і спасйтель мій, кого убоюся? (Пс. 26,1).
Стих: Господь захйсник життя мого, кого
устрашуся? (Пс. 26,1).
Прокімен,

глас 3:

Апостол у Діяннях, зач. 8 (Ді. 3,11-16).
Ллилуя, глас 8: Господь воцарйвся, в

красу зодягнувся, зодягнувся Господь у сйлу і
перепоясався (Пс. 92,1).
Стих: Він бо утвердйв вселенну, вона не
порушиться (Пс. 92,1).
Причасний: Тіло Христове прийміть, дже
рела безсмфтного споживіть. Алилуя, тричі.
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Неділя 2, про Тому
Починаємо зображальні.
Тропар, глас 7: Хоч запечатаний був гріб,

як життя із гробу возсіяв ти, Хрйсте Боже, і,
хоч замкнені булй двері, ученикам представ
єсй як воскресення всіх, дух правий через них
обновлюючи нам, по велйкій твоїй мйлості.
Слава, і нйні: Кондак, глас 8: Допйтливою
деснйцею життєдайні твої ребра Тома провїрив, Хрйсте Боже, бо, хоч замкнені булй две
рі, як ти увійшов, він із ІНШИМИ апостолами
клйкав до тебе: Господь єсй і Бог мій.
Прокімен, глас 3: Велйкий Господь наш і
велйка сйла його, і розумові його немає міри
(Пс. 146,5).
Стих: Хваліте Господа, бо благйй псалом.

Богові нашому нехай солодке буде хваління
(Пс. 146,1).
Апостол у Діяннях, зан. 14 (Ді. 5,12-20).
~
Ллилуя, глас 8: Прийдіте, возрадуємося

Господеві, восклйкнім Богу, Спасйтелеві на
шому (Пс. 94,1).
Стих: Бо Бог - велйкий Господь і цар
велйкий по всій землі (Пс. 94,3).
Замість Достойно, співаємо: Ангел сповіш;ав Благодатній: Чйстая Діво, радуйся. І
знову кажу: Радуйся. Твій Син воскрес тридневний із гробу і мертвих воздвйгнув він;
люди веселіться.
І ірмос, глас 1: Світйся, світйся, новйй
Єрусалйме, слава бо Господня на тобі возсіяла. Радій нйні і веселйся, Сібне. А ти, Чй-
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стая, красуйся, Богородице, востанням рождення твого.
Причасний: Похвалй, Єрусалйме, Господа,
хвалй Бога твого, Сібне (Пс. 147,1). Алилуя,
тричі.
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол у Діяннях, зач. 9
Апостол у Діяннях, зач. 10
Апостол у Діяннях, зач. 11
Апостол у Діяннях, зач. 12
Апостол у Діяннях, зач. 13
Апослол у Діяннях, зач. 15

Неділя

з,

Ді.
Ді.
Ді.
Ді.
Ді.
Ді.

3,19-26
4,1-10
4,13-22
4,23-31
5,1-11
5,21-33

про мироносиць

Тропар, глас 2: Колй зійшов ти до смерти,

Життя безсмертне, ТОДІ ад умертвйв ти блиСТ1ННЯМ божества. Коли ж і умерлих із глибйн
підземних воскресйв ти, всі сйли небесні взи
вали: Життєдавче, Хрйсте Боже наш, слава
тобі.
І: Благообразний Ибсиф, з древа знявши
пречйстеє ТІЛО твоє, плащанйцею чйстою обвйв, і ароматами в гробі новім, покрйвши, положйв; та по трьох днях воскрес єсй, Господи,
дарз^чи СВІТОВІ велйку мйлість.
Слава: Кондак, глас 2: Радуватися миро
носицям повелів ти, плач праматері Єви втихомирйв ти воскресенням твоїм, Хрйсте Боже,
апостолам же твоїм проповідувати повелів ти:
Спас воскрес із гробу.
І нйні: Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб
зійшов ти, Безсмертний, та адову зруйнував
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ТИ сйлу, І воскрес єсй ЯК переможець, Хрйсте
Боже, жінкам-миронбсицям звістйвши: Ра
дуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, падшим подаєш воскресення.
Прокімен, глас 6: Спасй, Господи, людей
твоїх і благословй наслГддя твоє("Яс. 27,9).
Стих: До тебе. Господи, взиватиму. Боже
мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
Апостол у Діяннях, зан. 16 (Ді. 6,1-7).
Ллилуя, глас 8: Благоволив ти. Господи,
землю твою, ти повернув полон Яковів(Пс.84,2).
Стих: Мйлість і істина зустрілися, правда
і мир обцілувалися (Яс. 84,11).
Причасний: Тіло Христове прийміть, дже

рела безсмертного СПОЖ ИВІТЬ.
Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте
його в вйшніх^'Яс. 148,1). кш.луя,тричі.
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол у Діяннях, зан. 17
Апостол у Діяннях, зач. 18
Апостол у Діяннях, зан. 19
Апостол у Діяннях, зан. 20
Апостол у Діяннях, зач. 21
Апослол у Діяннях, зач. 22

Ді.
Ді.
Ді.
Ді.
Ді.
Ді.

6,8-7,5.47-60
8,5-17
8,18-25
8,26-39
8,40-9,19
9,20-31

Неділя 4, про розслабленого
Тропар воскресний, глас 3: Н е х ^ веселять

ся небесгтії, нехай радуються земнії, бо сотворйв владу рукою своєю Господь, подолав смертю
смерть, первенцем мертвих став, з безодні ада
ізбавив нас і подав світові велйку мйлість.
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Слава: Кондак, глас 3: Дзгау мою, Господи,
у гріхах всіляких і безглуздими діяннями
тяжко розслаблену, воздвйгни божественним
твоїм заступництвом, як і розслабленого воздвйгнув ти древньо, щоб я клйкав до тебе спа
саючись: Слава, Хрйсте, владі твоїй.
І нйні: Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб
зійшов ти. Безсмертний, та адову зруйнував
ти сйлу, і воскрес єсй як переможець, Хрйсте
Боже, жінкам-миронбсицям звістйвши: Ра
дуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, падшим подаєш воскресення.
Прокімен, глас 1: Будь, Господи, мйлість
твоя на нас, бо уповали ми на тебе (Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1).
Апостол у Діяннях, зач. 23 (Ді. 9,32-42).
Ллилуя, глас 5: Мйлості твої. Господи, по
вік оспівуватиму, з роду в рід (Пс. 88,2).
Стих: Бо сказав ти: Повік мйлість збуду
ється (Пс. 88,3).
Причасний: Тіло Христове прийміть, дже

рела безсмертного СПОЖ И ВІТЬ.
Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте
його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
У понеділок
У вівторок

Апостол у Діяннях, зач. 24
Апостол у Діяннях, зач. 25

Ді. 10,1-16
Ді. 10,21-33

Середа переполовення
Тропар, глас 8: В переполовення празника
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спраглу душу мою благочестя напій водами,
до всіх бо, Спасе, заклйкав ти: Спраглий не
хай гряде до мене і нехай п’є. Джерело життя
нашого, Хрйсте Боже, слава тобі.
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: В переполовення законного празника, всіх Творче і Владйко, до предстоячих глагблав ти, Хрйсте Бо
же: Прийдіть і зачерпніть воду безсмертя. То
му до тебе припадаємо і вірно клйчемо: Ще
дроти твої даруй нам, бо ти є джерело життя
нашого.
ПрокімеНу глас 3: Велйкий Господь наш і
велйка сйла його, і розумові його немає міри
(Пс. 146,5).
Стих: Хваліте Господа, бо благйй псалом.

Богові нашому нехай солодке буде хваління
(Пс. 146,1).
Апостол у Діяннях, зач. 34 (Ді. 14,6-18).
Алилуя, глас 1: Пом’янй соньм твій, ш;о
його придбав ти іздавна (Пс. 73,2).
Стих: Бог же — цар наш перше віку,
вчинйв спасення посеред землі (Пс. 73,12).
Замість Достойно, співаємо ірмос, глас 8:

Чуже матерям дівство і чудне дівам діторбдження. На тобі, Богородице, обоє довершйлося. Тому тебе ми, всі племена землі, безустан
но величаємо.
Причасний: Хто їсть мою плоть і п’є мою
кров, у мені перебуває і я — в ньому, сказав
Господь (Ів. 6,56). Алилуя, тричі.
У четвер

Апостол у Діяннях, зач. 26

Ді. 10,34-43

у тижнях цілого року
У п’ятницю
У суботу

Апостол у Діяннях, зач. 27
Апослол у Діяннях, зач. 29
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Ді. 12,1-11

Неділя 5, про самарянку
Тропар воскресний,

глас 4: Світлую во-

скресення проповідь від ангела взнавши, Го
сподні ученйці, і прадідне осудження відкйнувши, апостолам, хв^ячися, мовили: Повалйлася смерть, воскрес Христбс Бог, даруючи
СВІТОВІ велйку мйлість.
І тропар переполовення, глас 8: В переполовення празника спраглу душу мою благо
честя напій водами, до всіх бо, Спасе, заклйкав ти: Спраглий нехай гряде до мене і нехай
п’є. Джерело життя нашого, Хрйсте Боже,
слава тобі.
Слава: Кондак, глас 8: З вірою прийшов
ши на кладязь, самарянка вйділа тебе — премудрости воду, якої напйвшись обйльно, цар
ство вйшнє унаслідувала повік приснославна.
І нйні: Кондак переполовення, глас 4: В
переполовення законного празника, всіх Твор
че і Владйко, до предстоячих глагблав ти, Хрй
сте Боже: Прийдіть і зачерпніть воду безсмер
тя. Тому до тебе припадаємо і вірно клйчемо: Щедроти твої даруй нам, бо ти є дже
рело життя нашого.
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашо
му, співайте; співайте цареві нашому, спі
вайте (Пс. 46,7).
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Стих: Всі народи, заплещіте руками, восклйкніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
Апостол у Діяннях, зан. 28 (Ді. 11,19-26.29-30).
Алилуя, глас 4: Натягнй лук і успівай, і

царюй, ІСТИНИ ради і лагідности, і справедлйвости (Пс. 44,5).
Стих: Возлюбйв ти правду і возненавидів
ти беззаконня (Пс. 44,8).
Причасний: Тіло Христове прийміть, дже
рела безсмертного споживіть.
Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте
його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
У четвер, п’ятницю і суботу після неділі
про самарянку співаємо тропар воскресний,
глас 4; Слава: кондак неділі, глас 8; І нйні: кон
дак Пасхи, глас 8. Усе інше, як у неділю.

У понеділок
У вівторок
У середу
у четвер
у п'ятницю
у суботу

Апостол у Діяннях, зач. ЗО
Апостол у Діяннях, зан. 31
Апостол у Діяннях, зач. 32
Апостол у Діяннях, зач. 35
Апостол у Діяннях, зач. 36
Апослол у Діяннях, зач. 37

Ді.
Ді.
Ді.
Ді.
Ді.
Ді.

12,12-17
12,25-13,12
13,13-24
14,20-27
15,5-34
15,35-41

Неділя 6, про сліпорожденого
Тропар воскресний, глас 5: Собезначальне

Слово Отцю і Духові, від Діви роджене на
спасення наше, оспіваймо, вірні, і поклонімся, бо благоволйв плоттю зійтй на хрест і
смерть перетерпіти, і воскресйти умерлих слав
ним воскресенням своїм.
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Слава: Кондак, глас 4: На душевних очах
осліплений, до тебе, Хрйсте, приходжу, як сліпйй від народження; в покаянні клйчу до те
бе: Ти в темряві СВІТЛО пресвітле.
І нйні: Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб
зійшов ти. Безсмертний, та адову зруйнував
ти сйлу, і воскрес єсй як переможець, Хрйсте
Боже, жінкам-миронбсицям звістйвши: Ра
дуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, падшим подаєш воскресення.
Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте
Гбсподеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велйке ім’я його (Пс. 75,2).
Апостол у Діяннях, зач. 38 (Ді. 16,16-34).
Алилуя, глас 8: Споглянь на мене і помйлуй мене (Пс. 118,132).
Стих: Стопи мої направ по слову твоєму
(Пс. 118,133).
Причасний: Тіло Христове прийміть, дже

рела безсмертного СПОЖ ИВІТЬ.
Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте
його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
У понеділок
У вівторок
У середу

Апостол у Діяннях, зан. 39
Апостол у Діяннях, зач. 40
Апослол у Діяння, зач. 41

Ді. 17,1-15
Ді. 17,19-28
Ді. 18,22-28

Четвер Вознесення
Антифон 1
Стих 1: Всі народи, заплещіте руками, восклйкніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
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Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,

спасй нас.
Стих 2: Бо Господь Всевйшній — страшнйй, цар велйкий по всій землі (Пс. 46,3).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: Він покорйв людей нам і народи
під ноги наші (Пс. 46,4).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 4: Зійпібв Бог під оклики веселі. Го
сподь — під голос сурмй (Пс. 46,6).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Антифон 2
Стих 1: Велйкий Господь і хвмьний вель
ми у граді Бога нашого, в горі святій його (Пс.
47,2).
Приспів: Спасй нас, Сйну Божий, що воз

нісся у славі, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 2: Гори сібнські, ребра північні, гброд царя велйкого (Пс. 47,3).
Спасй нас, Сйну Ббжий, що вознісся у
славі, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Бог у хорбмах йогб відбмим стає,
колй заступає йогб (Пс. 47,4).
Спасй нас, Сйну Ббжий, що вознісся у
славі, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 4: Ось бо царі земні зібрались, зійшлйся разом (Пс. 47,5).
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Спасй нас, Сйну Божий, що вознісся у
славі, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сину:
Антифон З
Стих 1: Послухайте це, всі народи, по
чуйте, всі, хто живете по вселенній (Пс. 48,2).
Тропар, глас 4: Вознісся ти у славі, Хрйсте Боже наш, радість сотворйвши ученикам
обітуванням Святого Духа, утвердйвши їх
благословенням, бо ти єсй Син Божий, ізбавйтель світу.
Стих 2: Земнорбдні і синй чоловічі, ра
зом багатий і убогий (Пс. 48,3).
Тропар: Вознісся ти у славі:
Стих 3: Уста мої промовлять премудрість
і роздуми сфця мого — розуміння (Пс. 48,4).
Тропар: Вознісся ти у славі:
Вхідне: Зійшов Бог під оклики веселі, Го
сподь — під голос сурмй (Пс. 46,6).
Тропар: Вознісся ти у славі:
Слава, і нйні: Кондак, глас 6: Сповнивши

промисел щодо нас і те, що на землі, з’єднав
ши з небесним, ВОЗНІССЯ ти у славі, Хрйсте
Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невід
ступно перебуваючи, ти клйчеш до тих, що
люблять тебе: Я з вами і ніхто проти вас.
Трисвяте.
Прокімен, глас 7: Вознесйся на небеса.
Боже, і по всій землі слава твоя (Пс. 56,6).
Стих: Готове серце моє. Боже, готове сер

це моє, оспівуватиму і співатиму у славі моїй
(Пс. 56,8).
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Апостол у Діяннях у зач. 1 (Ді. 1,1-12).
Ллилуя, глас 2: Зійшов Бог під оклики ве
селі, Господь — під голос сурмй (Пс. 46,6).
Стих: Всі народи, заплещіте руками, восклйкніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
Замість Достойно, співаємо до віддання:

Величай, душе моя. Господа, що з плоттю у
славі ВОЗНІССЯ на небеса.
Ірмос, глас 5: Тебе, вйще ума і слова Ма
тір Божу, що в часі безлітнього несказанно
родйла, вірні однодумно величаємо.
Принасний: Зійшов Бог під оклики веселі,
Господь — під голос сурмй (Пс. 46,6). Алилуя,
тричі.
Замість Ми вйділи світло істинне, спі
ваємо до віддання: Вознесйся на небеса. Боже,
і по всій землі слава твоя (Пс. 56,6). І замість
Нехай сповняться, те саме.
У п’ятницю
У суботу

Апостол у Діяннях, зан. 42
Апостол у Діяннях, зач. 43

Ді. 19,1-8
Ді. 20,7-12

Неділя 7, святих Отців
Антифони з Вознесення.
Тропар воскресний, глас

Ангельські
сйли на гробі твоїм, і ті, що стереглй, змертві
ли, і стояла Марія у гробі, шукаючи пречйстого тіла твого. Полонйв ти ада, та не спокусйвся ним, зустрів єсй Діву, даруючи життя.
Воскреслий з мертвих Господи, слава тобі.
Також Вознесення, глас 4: Вознісся ти у
6:
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славі, Хрйсте Боже наш, радість сотворйвши
ученикам обітуванням Святого Духа, утвердйвши їх благословенням, бо ти єсй Син Бо
жий, ізбавйтель світу.
І Отців, глас 8: Препрославлений ти, Хрй
сте Боже наш, світйла на землі — отців на
ших оснував ти і нйми до істинної в Гри всіх
нас направив ти. Багатомилосердний, слава
тобі.
Слава: Кондак Отців, глас 8: Апостолів
проповідування і отців догмати єдйну віру
утвердйли Церкві, яка і, рйзу істини з богослбвія вйшнього носячи, право править і сла
вить благочестя велйке таїнство.
І нйні: Кондак Вознесення, глас 6: Спов
нивши промисел щодо нас і те, ш;о на землі,
з’єднавши з небесним, вознісся ти у славі, Хрй
сте Боже наш, ніяк не відлучаючись, але не
відступно перебуваючи, ти клйчеш до тих, ш;о
люблять тебе: Я з вами і ніхто проти вас.
Прокімен, глас 4, пісня Отців: Благословен єсй. Господи, Боже отців наших, і хваль
не, і прославлене ім’я твоє на віки (Дай. 3,26).
Стих: Бо праведний єсй в усьому, ш;о сотворйв ти нам (Дан. 3,27).
Апостол у Діяннях, зач. 44 (Ді. 20,1618.28-36).
Ллилуя, глас 1: Бог богів. Господь мовив, і
призвав землю від сходу сонця до заходу (Пс.
49,1).
Стих: Зберіть йому преподобних його, пдо
заповГдують завіт його в жфтвах (Пс. 49,5).
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Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148у1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

у Діяннях,
у Діяннях,
у Діяннях,
у Діяннях,
у Діяннях,

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

45
46
47
48
50

Ді.
Ді.
Ді.
Ді.
Ді.

21,8-14
21,26-32
23,1-11
25,13-19
27,1-44

Субота 7, перед П’ятдесятницею
Тропар, глас 8: Глибиною мудрости чоло-

віколюбно все управляєш і корйсне всім пода
єш, єдйний Творче. Упокой, Господи, душі ра
бів твоїх, бо на тебе уповання поклей —
Творця, і будівника, і Бога нашого.
Слава: Кондак, глас 8: Зо святйми упокой,
Хрйсте, душі рабів твоїх, де немає бблізні, ні
печалі, ні зітхання, але життя безконечне.
І нйні: Богородичний, глас 8: Тебе і стіну,
і пристанище маємо, і молйтвеницю благосприятливу до Бога, якого ти родйла єсй, Бо
городице безневісна, вірних спасення.
Прокімен, глас 6: Душі їх у блаженстві
перебуватимуть (Пс. 24,13).
Стих: До тебе. Господи, підніс я душу
мою (Пс. 24,1).
Апостол у Діяннях, зач. 51 (Ді. 28,1-31). 1
за померлих: до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,13-17).
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Алилуя, глас 6: Блаженні, якйх вйбрав і
прийняв ти, Господи (Пс. 64,5).
Стих: І пам’ять їх з роду в рід.
Принасний: Блаженні, якйх вйбрав і

прийняв ти. Господи, і пам’ять їх з роду в рід
(Пс. 64,5). Алилуя, тричі.

Неділя П’ятдесятниці
Антифон 1
Стих 1: Небеса повідають славу Божу,
творіння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,
спасй нас.
Стих 2: День дневі передає слово і ніч
ночі об’являє розуміння (Пс. 18,3).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: На всю землю вййшло вістування
їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18,5).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. АмГнь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Антифон 2
Стих 1: Вйслухає тебе Господь у день печ ^ і , захистйть тебе ім’я Бога Якова (Яс. 19,2).
Приспів: Спасй нас, Утішйтелю благйй,
співаємо тобі: Алилуя.
Стих 2: Пошле тобі поміч зо святйні і з
Сібну заступить тебе (Пс. 19,3).
Спасй нас, Утішйтелю благйй, співаємо
тобі: Алилуя.
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Стих 3: Дасть тобі Господь по серцю тво
єму і ввесь задум твій сповнить (Пс. 19^5).

Спасй нас, Утішйтелю благйй, співаємо
тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
Антифон З
Стих 1: Господи, сйлою твоєю возвеселйться цар і спасенним твоїм возрадується
вельми (Пс. 20,2).
Тропар, глас 8: Благословен єсй, Хрйсте
Боже наш, що премудрими рибаків явйв, зі
славши їм Духа Святого, і нйми уловйв вселенну. Чоловіколюбче, слава тобі.
Стих 2: Бажання серця його дав ти йому
і ХОТІННЯ уст його ти не відмовив йому (Пс.
20,3).
Тропар: Благословен єсй, Хрйсте Боже
наш:
Стих 3: Бо попередив ти його благосло
венням благостйнним, поклав ти на голові
його вінець із каменя цінного (Пс. 20,4).
Тропар: Благословен єсй, Хрйсте Боже
наш:
Вхідне: Вознесйся, Господи, сйлою твоєю,
оспівуватимемо і співатимемо сйли твої (Пс.
20,14).
Тропар: Благословен єсй, Хрйсте Боже

наш:
Слава, і нйні: Кондак, глас 8: Колй ти зі
йшовши язикй змішав, розділйв ти народи,
Всевйшній. Колй ж вогненні язикй ти розда-

Щ 5Н 5Н 5В 5Н 5Н 5Н 5Е5Е5Н 51Е5
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вав, у з’єднання всіх ти призвав. І одного
лосно славимо Пресвятого Духа.
Замість

Трисвятого: Ви, що в Христа

хрестйлися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол у Діяннях, зач. З (Ді. 2,1-11).
Алилуя, глас 1: Словом Господнім небеса
утвердйлися і духом уст його вся сйла їх (Пс.
32,6).
Стих: З неба споглянув Господь, вйдів
усіх СИНІВ людських (Пс. 32,13).
Замість Достойно, співаємо аж до віддан
ня: Величай, душе моя, в трьох особах суще

єдйне божество.
Ірмос, глас 4: Радуйся, царйце, матеродів-

ственна славо, всякі бо легкомбвні благоговірлйві уста промовити не можуть, щоб тебе
оспівувати достойно, і безсйльний ум усякий,
щоб твоє рождествб розуміти. Тому тебе одно
голосно славимо.
Причасний: Дух твій благйй наставить
мене на землю праву (Пс. 142,10). Алилуя,
тричі.

Понеділок Святого Духа
Вхідне: Вознесйся, Господи, сйлою твоєю,
оспівуватимемо і співатимемо сйли твої (Пс.
20,14).
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Тропар, глас 8: Благословен єсй, Хрйсте

Боже наш, що премудрими рибаків явйв, зі
славши їм Духа Святого, і нйми уловйв вселенну. Чоловіколюбче, слава тобі.
Слава, і нйні: Кондак, глас 8: Колй ти зі
йшовши язикй змішав, розділйв ти народи,
Всевйшній. Колй ж вогненні язикй ти розда
вав, у з’єднання всіх ти призвав. І одного
лосно славимо Пресвятого Духа.
Прокімен, глас 6: Спасй, Господи, людей
твоїх і благословй наслГддя твоє (Пс. 27,9).
Стих: До тебе. Господи, взиватиму. Боже
мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
Апостол до Ефесян, зач. 229 (Еф. 5,9-19).
Алилуя, глас 2: Помйлуй мене. Боже, по
велйкій мйлості твоїй (Пс. 50,3).
Стих: Не відкйнь мене від лиця твого і
Духа твого Святого не відіймй від мене (Пс.
50,13).
Причасний: Дух твій благйй наставить
мене на землю праву (Пс. 142,10). Алилуя,
тричі.
У вівторок
У середу
У четвер
У п'ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Римлян,
Римлян,
Ри.млян,
Римлян,
Римлян,

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

79
80
81
82
79

Рм.
Рм.
Рм.
Рм.
Рм.

1,1-7.13-17
1,18-27
1,28-2,9
2,14-29
1,7-12

Неділя 1, всіх святих
Тропар воскресний, глас 8: З висотй зі-
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Милосердний, погребення прийняв
ТИ тридневне, щоб нас вйзволити від страстей.
Життя і воскресення наше. Господи, слава тобі.
І тропар святим, глас 4: У всьому світі
мучеників твоїх кров’ю, як багрянйцею і виссбном. Церква твоя прикрасйлася і через них
восклйкує тобі, Хрйсте Боже: Людям твоїм
щедроти твої зішлй, мир громаді твоїй даруй
і душам нашим велйку мйлість.
Слава, і нйні: Кондак, глас 8: Як початки
єства насадйтелеві творіння вселенна прино
сить тобі. Господи, богонбсних мучеників. їх
молитвами в мйрі глибокому Церкву твою,
громаду твою, Богородиці ради, збережй, Многомилостйвий.
Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте
Гбсподеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велйке ім’я його (Пс. 75,2).
І святим, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
ЙШ ОВ

ТИ,

Апостол до Євреїв, зач. 330 (Євр. 11,3312 , 2).
Алилуя, глас 4: Візвали праведні і Господь

вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх
(Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.
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2-ий ти ж ден ь
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до

Римлян,
Римлян,
Римлян,
Римлян,

зач.
зач.
зач.
зач.

83
86
87
89

Рм.
Рм.
Рм.
Рм.

2,28-3,18
4,4-12
4,13-25
5,10-16

Четвер по неділі всіх святих
Торжественне поклонення пречистим Тайнам
Тіла і Крови Господа нашого Ісуса Христа
А нтиф он 1

Стих 1: Господь пасе мене і нічого не бра

куватиме мені; на місці квітучім, там він
оселйв мене (Пс. 22,1-2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,
спасй нас.
Стих 2: Бо, якщо й піду посеред тіні
смертної, не побоюся зла, бо ти зо мною єсй
(Пс. 22А ).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: Приготовив ти передо мною тра
пезу проти супротйвників моїх (Пс. 22,5).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. АмГнь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
А нтиф он 2

Стих 1: Вірував я, тому й заговорйв, і я
смирйвся вельми (Пс. 115,1).

у тижнях цілого року
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Приспів: Спасй нас, Сйну Божий, що жй-

виш нас плоттю і кров’ю своєю, співаємо тобі:
Алилуя.
Стих 2: Що віддам Гбсподеві за все, що
він воздав мені? (Пс, 115,3).
Спасй нас, Сйну Божий, що жйвиш нас
плоттю і кров’ю своєю, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Чашу спасення прийму і ім’я Го
споднє призову (Пс. 115,4).
Спасй нас, Сйну Божий, що жйвиш нас
плоттю і кров’ю своєю, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
А н ти ф о н З

Стих 1: Колй призвав я, вйслухав мене
Бог правди моєї (Пс. 4,2).
Тропар, глас 4: Воспоминання твоє, Хрй-

сте Боже наш, засвітйло світові день празничний, від тебе бо рибалки учйлися безкровну
жертву хліба й вина тобі приносити і так
творйти твоє божественне воспоминання, яке
й ми празнуємо, і клйчемо: Господи, слава тобі.
Стих 2: Жертвуйте жертву правди і упо
вайте на Господа (Пс. 4,6).
Тропар: Воспоминання твоє, Хрйсте Боже
наш:
Стих 3: Дав ти веселість у серці моїм, від
плоду пшенйці, вина і єлею свого збагатіли
(Пс. 4,8).
Тропар: Воспоминання твоє, Хрйсте Боже

наш:
Вхідне: Тобі пожертвую жертву хвалй і в
ім’я Господнє заклйчу (Пс. 115,8).
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Тропар: Воспоминання твоє, Хрйсте Боже
наш:
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: Ось предлежйть Христбс на пожйву всім, прийдіте і при
падаючи поклонГмся Христу Богові, у цих
тайнах утаєному, з умилГнням клйчучи: Владйко, не опалй нас, недостбйних, причастям,
але попалй гріхй і очйсти душі наші.
Прокімен, глас 4: Нагодував їх тістом пшенйчним і медом з каменя наситйв їх (Пс.
80,17).
Стих: Радуйтеся Богові, помічникові на
шому (Пс. 80,2).
Апостол до Корінтян, зач. 149 (1 Кр.
11,23-32).
Алилуя, глас 4: Очі всіх на тебе уповають
і ти своєчасно даєш їм пожйву (Пс. 144,15).
Стих: Ти відкриваєш руку твою і спов
няєш усе живе благоволінням (Пс. 144,16).
Замість Достбйно, співаємо: Величай,

душе моя, Гбспода, ш;о плоть і кров свою дав
у пожйву таїнственну.
Ірмос, глас 2: Увесь ти є прагнення, увесь
насолбда, Слбво Ббже, Діви Сйну, Ббже богів,
Господи, святйх пресвятйй, тому тебе всі з ті
єю, що тебе породйла, величаємо.
Причасний: Хто їсть мою плоть і п’є мою
кров, у мені перебуває і я — в ньому, сказав
Господь (Ів. 6,56). Алилуя, тричі.
У п'ятницю
У суботу

Апостол до Римлян, зач. 90
Апостол до Римлян, зач. 84

Рм. 5,17-6,2
Рм. 3,19-26
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Неділя 2 по П’ятдесятниці, глас 1
Апостол до Римлян, зач. 81 (Рм. 2,10-16)
3-ій ти ж ден ь
у понеділок Апостол до Римлян, зач. 94
У вівторок
У середу
У четвер
У п'ятницю

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до

Римлян,
Римлян,
Римлян,
Римлян,

зач.
зач.
зач.
зач.

95
96
98
101

Рм.
Рм.
Рм.
Рм.
Рм.

7,1-13
7,14-8,2
8,2-13
8,22-27
9,6-19

П’ятниця 3-го тижня
Празник найсолодшого Господа Бога
і Спаса нашого Ісуса Христа — Чоловіколюбця
А н тиф он 1

Стих 1: Як возлюбленні оселі твої, Го

споди сил. Прагне, ба, і пропадає душа моя до
дворів Господніх (Пс. 83,2-3).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,
спасй нас.
Стих 2: Серце моє і тіло моє возрадува
лися Богом живйм (Пс. 83,3).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: Бо птйця знайшла собі храмину і
горлиця собі гніздо, де покладе пташат своїх
(Пс. 83,4).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
А нтиф он 2

Стих 1: ІсповГмся тобі. Господи, всім сер
цем моі’м, розповім про всі чуда твої' (Пс. 9,2).
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Приспів: Спасй нас, Сйну Божий, що воз-

любйв нас безконечно, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 2: І нехай уповають на тебе ті, що
знають ім’я твоє (Пс. 9,11).
Спасй нас, Сйну Божий, що возлюбйв нас
безконечно, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Бажання убогих почув ти. Госпо
ди, готбвости серця їх послухало вухо твоє
(Пс. 9,38).

Спасй нас, Сйну Божий, що возлюбйв нас
безконечно, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
А нтиф он З

Стих 1: Вйдало сфце моє слово добре, го
ворю я про діла мої цареві (Пс. 44,2).
Тропар, глас 6: Помйлуй нас, Господи, по-

мйлуй нас, бо, ніякого одвГту не знаючи, оцю
тобі молйтву як Владйці ми, грішні, приноси
мо: Помйлуй нас.
Стих 2: Гарний красою понад синів люд
ських, вйлилася врода на губах твоїх (Пс. 44,3).
Тропар: Помйлуй нас, Господи, помйлуй
нас:
Стих 3: Красою твоєю і добротою твоєю: і
натягнй лук, і успівай, і царюй, істини ради
і лагідпости, і справедлйвости (Пс. 44,5).
Тропар: Помйлуй нас. Господи, помйлуй
нас:
Сповідуйтеся Гбсподеві, бо він
благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,1).
Тропар: Помйлуй нас. Господи, помйлуй
нас:
Вхідне:
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475

Слава, і нйні: Кондак, глас 8: Неперемож
ний Владарю і Господи, ада Переможцю, я,
врятований від вічної смерти, похвалу випйсую тобі, творіння і раб твій, але ти, що маєш
милосердя несказанне, від усяких бід вйзволи
мене, що взиває: Ісусе, Сйну Божий, помйлуй
мене.
Прокімен, глас 4: Повім ім’я твоє братії,
посеред церкви оспівуватиму тебе (Пс. 21,23).
Стих: Молитвй мої воздам перед тйми,
що бояться його (Пс. 21,26).
Апостол до Євреїв, зач. 306 (Євр. 2,11-18).
Ллилуя, глас 6: Схаменуться і навер
нуться до Господа всі кінці землі (Пс. 21,28).
Стих: І поклоняться перед ним усГ батьківщйни народів (Пс. 21,28).
Замість Достойно, співаємо: Величай,

душе моя, найсолбдшого Ісуса — Чоловіколюбця.
Ірмос, глас 2: Від Бога - Бога Слова, що
несказанною мудрістю прийшов обновйти
Адама, іддю у тлінь впалого тяжко, що від
святої Діви несказанно ради нас воплотйвся,
вірні однодумно піснями величаємо.
Причасний: Вйділи всі кінці землі спасення Бога нашого (Пс. 97,3). Алилуя, тричі.

Субота 3-го тижня
Сострадання Пресвятої Богородиці
Тропар, глас 6: З ученикбм дГвственни-

ком Мати Діва стояла перед хрестом того, що
з неї родйвся, і, не МІГШИ ГЛЯДІТИ на нього, як
його підносили на хрест, іслйкала, ворушена
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риданнями: Як страдаєш ти, що єством безстрасний. Славлю твою, Сйну мій, несказанну
добрість, що всякий ум перевйщує.
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: Вйдячи, як
тебе на хрест пригвбжджують, Ісусе, і як ти
добровільно страсті приймаєш, Владйко, Діва
і Мати твоя клйкала: Горе мені. Дитя солодке.
Як несправедлйво рани терпйш, Зцілйтелю
людської немочі, що від зотлГння ізбавив усіх
милосердям своїм.
Прокімен, глас 4: Плачучи плакала вночі
і сльози її на облйччі Гі (Плач Єремії 1,2).
Стих: І немає, хто потішив би, між усіма,
що люблять її (План Єремії 1,2).
Апостол дня: до Римлян, зач. 85 (Рм. 3,284,3). І Сострадання: до Филипян, зач. 240
(Фл. 2,5-11).
Ллилуя, глас 6: Знемогла в мені міць моя,
бо дав Господь у руки мої бблізнь (Плач Єремії
1,14).
Стих: Віддалйвся від мене той, хто поті
шає мене і навертає душу мою (Плач Єремії
1,16).
Причасний: Чи є болість, як болість моя.

Ради цього й утроба моя стривожилась у мені
(Плач Єремії 1,12.20). Аш^луя, тричі.

Неділя З, глас 2
Апостол до Римлян, зач. 88 (Рм. 5,1-10)
4-ий ти ж ден ь
У понеділок
У вівторок

Апостол до Римлян, зач. 102
Апостол до Римлян, зач. 104

Рм. 9,18-33
Рм. 10,11-11,2

у тижнях цілого року
у середу
У четвер
У п'ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до

Римлян,
Римлян,
Римлян,
Римлян,

зач.
зач.
зач.
зач.

105
106
107
92
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Рм.
Рм.
Рм.
Рм.

11,2-12
11,13-24
11,25-36
6,11-17

Неділя 4, глас З,
всіх святих українського народу
Тропар воскресний, глас 3: Нехай весе
ляться небеснії, нехай радуються земнії, бо сотворйв владу рукою своєю Господь, подолав
смертю смерть, первенцем м ф тви х став, з
безодні ада ізбавив нас і подав світові велйку
мйлість.
І святим, глас 4: Христославні князі і
святйтелі, преподобні і мученики, і незламні
ісповГдники всіх часів християнської України,
МОЛІТЬ Христа Бога, щоб він споглянув ласка
вим оком на наш народ і дав йому ласку витривати у в Грі і щоб спаслйся душі богомоль
них вірних, що вшановують священну вашу
пам’ять.
Кондак воскресний, глас 3: Воскрес ти
днесь із гробу. Щедрий, і нас возвГв ти із в^>ат
смертних, днесь Адам ликує і радується Єва,
а разом пророки з патріярхами неперестанно
оспівують божественну могутність влади твоєї.
Слава: Кондак святим, глас 4: Ясними
світйлами ви сяєте. Богом натхненні правед
ники нашої Церкви і прйкладом заохотливим
служите громадам вірних по всьому христи
янському СВІТІ. Тому-то в покорі схиляємо пе
ред вами наші голови, дякуючи велйкому і
вселаскавому Богові, що вчинйв вас нашими
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заступниками в небі і молільниками за душі
наші.
І нйні: Богородинний, глас 4: Йоакйм і
Анна з неслави бездГтности і Адам і Єва від
ТЛІННЯ см ф ти вйзволилися, Пречйста, у свя
тім різдвГ твоїм. Його празнують люди твої, з
провйни прогрГшень ізбавлені, як клйчуть до
тебе: Неплідна родить Богородицю і кормйтельку життя нашого.
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашо
му, співайте; співайте цареві нашому, спі
вайте (Пс. 46,7).
Стих: Всі народи, заплещіте руками, восклйкніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
І святим, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Апостол дня: до Римлян, зач. 93 (Рм. 5,1823). І святим: до Римлян, зач. 99 (Рм. 8,28-39).
Алилуя, глас 3: На тебе. Господи, я упо
вав, щоб не посоромився навіки (Пс. 30,2).
Стих: Будь мені Богом захйсником і до
мом прибГжища, щоб спастй мене (Пс. 30,3).
І святим, глас 4: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.
111, 1).
Причасний: ХвалГте Господа з небес, хвалГте його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.
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5-ИЙ тиждень
У понеділок Апостол до Римлян, зач. 109
У вівторок
У середу
У четвер
У п'ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Римлян,
Римлян,
Римлян,
Римлян,
Римлян,

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

114
117
118
120
97

Рм.
Рм.
Рм.
Рм.
Рм.
Рм.

12,4-5.15-21
14,9-18
15,7-16
15,17-29
16,1-16
8,14-21

Неділя 5, глас 4
Апостол до Римлян, зач. 103 (Рм. 10,1-10)
6-ий тиждень
у понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол до Римлян, зач. 121
Апостол до Корінтян, зач. 122
Апостол до Корінтян, зач. 127
Апостол до Корінтян, зач. 129
Апостол до Корінтян, зач. 130
Апостол до Римлян, зач. 100

Рм. 16,17-24
1 Кр. 1,1-9
1 Кр. 2,9-3,8
1 Кр. 3,18-23
1 Кр. 4,5-8
Рм. 9,1-5

Неділя 6, глас 5
Апостол до Римлян, зач. 110 (Рм. 12,6-14)
7-ий тиждень
У понеділок Апостол до Корінтян, зач. 134 1 Кр.
У вівторок Апостол до Корінтян, зач. 136 1 Кр.
У середу
Апостол до Корінтян, зач. 137 1 Кр.
У четвер
Апостол до Корінтян, зач. 138 1 Кр.
У п’ятницю Апостол до Корінтян, зач. 139 1 Кр.
У суботу

Апостол до Римлян, зач. 108

5,9-6,11
6,20-7,12
7,12-24
7,24-35
7,35-8,7
Рм. 12,1-3

Неділя 7, глас 6
Апостол до Римлян, зач. 116 (Рм. 15,1-7)
8-ий тиждень
У понеділок
У вівторок
У середу

Апостол до Корінтян, зач. 142 1 Кр. 9,13-18
Апостол до Корінтян, зач. 144 1 Кр. 10,5-12
Апостол до Корінтян, зач. 145 1 Кр. 10,12-22
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У четвер
У п’ятницю
У суботу

Служби і читання Апостола
Апостол до Корінтян, зач. 147 1 Кр. 10,28-11,7
Апостол до Корінтян, зач. 148 1 Кр. 11,8-22
Апостол до Римлян, зач. 111 Рм. 13,1-10

Неділя 8, глас 7
Апостол до Корінтян, зач. 124 (1 Кр. 1,10-18)
9-ий тиждень
У понеділок Апостол до Корінтян, зач. 150 1 Кр. 11,31-12,6
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол до Корінтян, зач. 152
Апостол до Корінтян, зач. 154
Апостол до Корінтян, зач. 155
Апостол до Корінтян, зач. 157
Апостол до Римлян, зач. 113

1 Кр. 12,12-26
1 Кр. 13,4-14,5
1 Кр. 14,6-19
1 Кр. 14,26-40
Рм. 14,6-9

Неділя 9, глас 8
Апостол до Корінтян, зач. 128 (1 Кр. 3,9-17)
10-ий тиждень
у понеділок Апостол до Корінтян, зач. 159 1 Кр. 15,12-19
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол до Корінтян, зач. 161
Апостол до Корінтян, зач. 165
Апостол до Корінтян, зач. 167
Апостол до Корінтян, зач. 169
Апостол до Римлян, зач. 119

1 Кр. 15,29-38
1 Кр. 16,4-12
2 Кр. 1,1-7
2 Кр. 1,12-20
Рм. 15,30-33

Неділя 10, глас 1
Апостол до Корінтян, зач^ 131 (1 Кр. 4,9-16)
11-ий тиждень
у понеділок
У вівторок
У середу
четвер
У п’ятницю
У субот у

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до
до

Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

171
172
173
175
177
123

2
2
2
2
2
1

Кр. 2,4-15
Кр. 2,14-3,3
Кр. 3,4-11
Кр. 4,1-6
Кр. 4,13-18
Кр. 1,3-9

у тижнях цілого року

481

Неділя 11, глас 2
Апостол до Корінтян, зач. 141 (1 Кр. 9,2-12)
12-ий тиждень

У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до
до

Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

179
180
182
183
184
125

2
2
2
2
2
1

Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

5,10-15
5,15-21
6,11-16
7,1-10
7,10-16
1,26-29

Неділя 12, глас З
Апостол до Корінтян, зач. 158 (1 Кр. 15,1-11)
13-ий ти ж ден ь
у понеділок Апостол до Корінтян, зач. 186 2 Кр. 8,7-15
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,
Корінтян,

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

187
189
190
192
126

2 Кр.
2 Кр.
2 Кр.
2 Кр.
1 Кр.

8,16-9,5
9,12-10,7
10,7-18
11,5-21
2,6-9

Неділя 13, глас 4
Апостол до Корінтян, зач. 166 (1 Кр. 16,13-24)
14-ий ти ж ден ь
У понеділок
У вівторок
1^ У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол до Корінтян, зач. 195
Апостол до Корінтян, зач. 196
Апостол до Корінтян, зач. 197
Апостол до Галатів, зач. 198
Апостол до Галатів, зач. 201
Апостол до Корінтян, зач. 130

2 Кр. 12,10-19
2 Кр. 12,20-13,2
2 Кр. 13,3-13
Гл. 1,1-10.20-2,5
Гл. 2,6-10
1 Кр. 4,1-5

Неділя 14, глас 5
Апостол до Корінтян, зач. 170 (2 Кр. 1,21-2,4)

15-ий тиждень
У понеділок
У вівторок

Апостол до Галатів, зач. 202
Апостол до Галатів, зач. 204

Гл. 2,11-16
Гл. 2,21-3,7
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У середу

Апостол до Галатів, зач. 207
У четвер
Апостол до Галатів, зач. 208
У п’ятницю Апостол до Галатів, зач. 210
У суботу
Апостол до Корінтян, зач. 132

Гл. 3,15-22
Гл. 3,23-4,5
Гл. 4,8-21
1 Кр. 4,17-5,5

Неділя 15, глас 6
Апостол до Корінтян, зач. 176 (2 Кр. 4,6-15)

16-ий тиждень
у понеділок Апостол до Галатів, зач. 211

Гл. 4,28-5,10
У вівторок Апостол до Галатів, зач. 212 Гл. 5,11-21
У середу
Апостол до Галатів, зач. 214 Гл. 6,2-10
У четвер
Апостол до Ефесян, зач. 216
Еф. 1,1-9
У п’ятницю Апостол до Ефесян, зач. 217
Еф. 1,7-17
У суботу
Апостол до Корінтян, зач. 146 1 Кр. 10,23-28

Неділя 16, глас 7
Апостол до Корінтян, зач. 181 (2 Кр. 6,1-10)

17-ий тиждень
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол до Ефесян, зач. 219
Апостол до Ефесян, зач. 222
Апостол до Ефесян, зач. 223
Апостол до Ефесян, зач. 225
Апостол до Ефесян, зач. 226
Апостол до Корінтян, зач. 156

Еф. 1,22-2,3
Еф. 2,19-3,7
Еф. 3,8-21
Еф. 4,14-19
Еф. 4,17-25
1 Кр. 14,20-25

Неділя 17, глас 8
Апостол до Корінтян, зач. 182 (2 Кр. 6,16-7,1)

18-ий тиждень
У понеділок Апостол до Ефесян, зач. 227
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол до Ефесян, зач. 230
Апостол до Ефесян, зач. 231
Апостол до Ефесян, зач. 232
Апостол до Ефесян, зач. 234
Апостол до Корінтян, зач. 162

Еф. 4,25-32
Еф. 5,20-26
Еф. 5,25-33
Еф. 5,33-6,9
Еф. 6,18-24
1 Кр. 15,39-45

у тижнях цілого року
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Неділя 18, глас 1
Апостол до Корінтян, зач. 188 (2 Кр. 9,6-11)

19-ий тиждень
У понеділок Апостол до Филип’ян, зач. 235
У
У
У
У
У

вівторок
середу
четвер
п’ятницю
суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Филип’ян,
Филип’ян,
Филип'ян,
Филипян,
Корінтян,

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

236
237
238
239
164

Фл. 1,1-7
Фл. 1,8-14
Фл. 1,12-20
Фл. 1,20-27
Фл. 1,27-2,4
1 Кр. 15,58-16,3

Неділя 19, глас 2
Апостол до Корінтян, зач. 194 (2 Кр. 11,31-12,9)
20-ий тиж день
У понеділок Апостол до Филип’ян, зач. 241
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Филип’ян, зач. 242
Фи.шп’ян, зач. 243
Филипян, зач. 244
Филип’ян, зач. 245
Корінтян, зач. 168

Фл. 2,12-16
Фл. 2,16-23
Фл. 2,24-30
Фл. 3,1-8
Фл. 3,8-19
2 Кр. 1,8-11

Неділя 20, глас З
Апостол до Галатів, зач. 200 (Гл. 1,11-19)
21-ий тиж день
У понеділок Апостол до Филип’ян, зач. 248 Фл. 4,10-23
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Колосян, зач. 249
Колосян, зач. 251
Колосян, зач. 252
Колосян, зач. 253
Корінтян, зач. 174

Кл. 1,1-2.7-11
Кл. 1,18-23
Кл. 1,24-29
Кл. 2,1-7
2 Кр. 3,12-18

Неділя 21, глас 4
Апостол до Корінтян, зач. 203 (Гл. 2,16-20)
22-ий тиж день
У понеділок
У вівторок

Апостол до Колосян, зач. 255
Апостол до Колосян, зач. 256

Кл. 2,13-20
Кл. 2,20-3,3

Служби і читання Апостола
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У середу

Апостол до Колосян, зач. 259
У четвер
Апостол до Колосян, зач. 260
У п’ятницю Апостол до Колосян, зач. 261
У суботу
Апостол до Корінтян, зач. 178

Кл. 3,17-4,1
Кл. 4,2-9
Кл. 4,10-18
2 Кр. 5,1-10

Неділя 22, глас 5
Апостол до Галатів, зач. 215 (Гл. 6,11-18)
23-ій ти ж ден ь
У понеділок Апостол до Солунян, зач. 262 1 Сл. 1,1-5
У вівторок
У середу
У четвер
У п'ятницю
У суботу

Апостол до Солунян, зач. 263
Апостол до Солунян, зач. 264
Апостол до Солунян, зач. 265
Апостол до Солунян, зач. 266
Апостол до Корінтян, зач. 185

1
1
1
1
2

Сл.
Сл.
Сл.
Сл.
Кр.

1,6-10
2,1-8
2,9-14
2,14-19
8,1-5

Неділя 23, глас 6
Апостол до Ефесян, зач. 220 (Еф. 2,4-10)
24-ий ти ж день
У понеділок Апостол до Солунян, зач. 267
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол до Солунян, зач. 268
Апостол до Солунян, зач. 269
Апостол до Солунян, зач. 271
Апостол до Солунян, зач. 272
Апостол до Корінтян, зач. 191

1 Сл.
1 Сл.
1 Сл.
1 Сл.
1 Сл.
2 Кр.

2,20-3,8
3,9-13
4,1-12
5,1-8
5,9-13.24-28
11,1-6

Неділя 24, глас 7
Апостол до Ефесян, зач. 221 (Еф. 2,14-22)
25-ий ти ж ден ь
У понеділок Апостол до Солунян, зач. 274 2 Сл. 1,1-10
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Солунян, зач. 274
Солунян, зач. 275
Солунян, зач. 276
Солунян, зач. 277
Галатів, зач. 199

2 Сл. 1,10-2,2
2 Сл. 2,1-12
2 Сл. 2,13-3,5
2 Сл. 3,6-18
Гл. 1,3-10

у тижнях цілого року
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Неділя 25, глас 8
Апостол до Ефесян, зач. 224 (Еф. 4,1-6)
26-ий тиждень
У понеділок Апостол до Тимотея, зач. 278
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Тимотея, зач. 279
Тимотея, зач. 281
Тимотея, зач. 283
Тимотея, зач. 285
Галатів, зач. 205

1 Тм. 1,1-7
1 Тм. 1,8-14
1 Тм. 1,18-20,-2,8-15
1 Тм. 3,1-13
1 Тм. 4,4-8.16
Гл. 3,8-12

Неділя 26, глас 1
Апостол до Ефесян, зач. 229 (Еф. 5,9-19)

27-ий тиждень
У понеділок Апостол до Тимотея, зач. 285
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Тимотея, зач. 286
Тимотея, зач. 287
Тимотея, зач. 289
Тимотея, зач. 290
Галатів, зач. 213

1 Тм. 5,1-10
1 Тм. 5,11-21
1 Тм. 5,22-6,11
1 Тм. 6,17-21
2 Тм. 1,1-2.8-18
Гл. 5,22-6,2

Неділя 27, глас 2
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17)

28-ий тиждень
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до
до

Тимотея, зач. 294
Тимотея, зач. 297
Тимотея, зач. 299
Тита, зач. 300
Тита, зач. 301
Ефесян, зач. 218

2 Тм. 2,20-26
2 Тм. 3,16-4,4
2 Тм. 4,9-22
Тт. 1,5-2,1
Тт. 1,15-2,10
Еф. 1,16-23

Неділя 28, глас З
Апостол до Колосян, зач. 250 (Кл. 1,12-18)

29-ий тиждень
У понеділок
У вівторок

Апостол до Євреїв, зач. 308
Апостол до Євреїв, зач. 310

Євр. 3,5-11.17-19
Євр. 4,1-13
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У середу

Апостол до Євреїв, зан. 312
У четвер
Апостол до Євреїв, зач. 315
У п’ятницю Апостол до Євреїв, зач. 317
У суботу
Апостол до Ефесян, зач. 220

Євр. 5,11-6,8
Євр. 7,1-6
Євр. 7,18-25
Еф. 2,11-13

Неділя 29, глас 4
Апостол до Колосян, зач. 257 (Кл. 3,4-11)
30-ий ти ж ден ь
У понеділок Апостол до Євреїв, зач. 319
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до
до

Євреїв, зач. 321
Євреїв, зач. 323
Євреїв, зач. 326
Євреїв, зач. 327
Ефесян, зач. 228

Євр. 8,7-13
Євр. 9,8-10.15-23
Євр. 10,1-18
Євр. 10,35-11,7
Євр. 11,8.11-16
Еф. 5,1-8

Неділя ЗО, глас 5
Апостол до Колосян, зач. 258 (Кл. 3,12-16)
31-ий ти ж ден ь
у понеділок
У вівторок

Апостол до Євреїв, зач. 329
Апостол до Євреїв, зач. 333

У середу
Апостол з Якова, зач. 50
У четвер
Апостол з Якова, зач. 51
У п’ятницю Апостол з Якова, зач. 52

Євр. 11,17-23.27-31
Євр. 12,25-26;
13,22-25
Як. 1,1-18
Як. 1,19-27
Як. 2,1-13

У суботу

Кл. 1,2-6

Апостол до Колосян, зач. 249

Неділя 31, глас 6
Апостол до Тимотея, зач. 280 (1 Тм. 5,15-17)
32-ий ти ж ден ь
У понеділок Апостол з Якова, зач. 53
Як. 2,14-26
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

з
з
з
з

Якова, зач. 54
Якова, зач. 55
Якова, зач. 56
Петра, зач. 58

У суботу

Апостол до Солунян, зач. 273

Як. 3,1-10
Як. З Л -4 ,6
Як. 4,7-5,9
1 Пт. 1,1-2.10-12;
2 , 6-10
1 Сл. 5,14-23

у тижнях цілого року
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Неділя 32, про Закхея
Апостол до Тимотея, зан. 285 (1 Тм. 4,9-15)
33-ій тиждень
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п'ятницю
У суботу

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

з Петра, зач. 59
з Петра, зач. 60
з Петра, зач. 61
з Петра, зач. 62
з Петра, зач. 64
до Тимотея, зач. 293

1 Пт. 2,21-3,9
1 Пт. 3,10-22
1 Пт. 4,1-11
1 Пт. 4,12-5,5
2 Пт. 1,1-10
2 Тм. 2,11-19

Неділя 33, про митаря і фарисея
Тропар воскресний гласа.
Кондак Тріоді, глас 3: Зітхання мйтарські

принесім Гбсподеві і до нього приступім, гріш
ні, як до Владйки; він бо хоче спасення всіх
людей, він відпущення подає всім, що кають
ся, бо ради нас він воплотйвся - Бог сущий.
Отцю собезнач^ьний.
Прокімен і алилуя гласа.
Апостол до Тимотея, зан. 296 (2 Тм.3,10-15).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

34-ий тиждень
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю
У суботу

Апостол з Петра, зач. 66
Апостол з Петра,зач. 67
Апостол з Петра, зач. 68
Апостол з Івана, зач. 69
Апостол з Івана, зач. 70
Апостол до Тимотея, зач. 295

2 Пт. 1,20-2,9
2 Пт. 2,9-22
2 Пт. 3,1-18

1 Ів. 1,8-2,6
Н е . 2,7-17
2 Тм. 3,1-9
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Неділя 34, про блудного сина
Тропар воскресний гласа.
Кондак Тріоди ^лас 3: Від батьківської

слави твоєї я віддалйвся безумно, у злому я
розтратив багатство, яке передав ти мені.
Тому тобі блудного голос приношу: Согрішйв
я перед тобою, Отче щедрий, приймй мене каюся, і вчинй мене, як одного з наємників
твоїх.
Прокімен і алилуя гласа.
Апостол до Корінтян, зан. 135 (1 Кр.

6, 12 -20).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйпініх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

35-ий тиждень
У понеділок
У вівторок
У середу
У четвер
У п’ятницю

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

з
з
з
з
з

Івана,
Івана,
Івана,
Івана,
Івана,

зач.
зач.
зач.
зач.
зач.

71
12
73
74
75

1 /в.
1 /в.
1 Ів.
1 Ів.
2 Ів.

2,18-3,10
3,10-20
3,21-4,6
4,20-5,21
1,1-13

Субота 35, м’ясопусна
Зображальна.

Тропар, глас 8: Глибиною

мудрости чоловіколюбно все управляєш і корйсне всім подаєш, єдйний Творче. Упокой,
Господи, душі рабів твоїх, бо на тебе уповання
поклали —Творця, і будівника, і Бога нашого.
Слава: Кондак, глас 8: Зо святйми упокой,
Хрйсте, душі рабів твоїх, де немає бблізні, ні
печалі, ні зітхання, але життя безконечне.
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І нйні: Богородинний, глас 8: Тебе і стіну,
і пристанище маємо, і молйтвеницю благосприятливу до Бога, якого ти родйла єсй, Бо
городице безневГсна, вірних спасення.
Прокімен, глас 6: Душі їх у блаженстві
перебуватимуть (Пс. 24,13).
Стих: До тебе, Господи, підніс я душу
мою (Пс. 24,1).
Апостол до Корінтян, зач. 146 (1 Кр.
10,23-28). І за померлих: до Солунян, зач. 270
(1 Сл. 4,13-17).
Алилуя, глас 6: Блаженні, якйх вйбрав і
прийняв ти. Господи (Пс. 64,5).
Стих: І пам’ять їх з роду в рід.
Причасний: Блаженні, якйх вйбрав і

прийняв ти. Господи, і пам’ять їх з роду в рід
(Пс. 64,5). Алилуя, тричі.

Неділя 35, м’ясопусна
Тропар воскресний гласа.
Кондак Тріоді, глас 1: Колй прййдеш. Бо

же, на землю зо славою, і затрепече все, а ріка
вогненна потече перед судищем, і кнйги роз
гортаються, і таємне з’являється, — тоді ізбав
мене від вогню невгасймого і сподоби мене
праворуч тебе стати. Судде найправедніший.
Прокімен, глас 3: Велйкий Господь наш і
велйка сйла його, і розумові його немає міри
(Пс. 146,5).
Стих: Хваліте Господа, бо благйй псалом.

Богові нашому нехай солодке буде хваління
(Пс. 146,1).
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Апостол до Корінтян, зач. 140 (1 Кр. 8,8-

9^2).
АлилуЯу глас 8: Прийдіте, возрадуємося

Гбсподеві, восклйкнім Богу, Спасйтелеві на
шому (Пс, 94,1).
Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами восклйкнім йому (Пс. 94,2).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйпініх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.

36-ий тиждень
у понеділок
У вівторок
У четвер

Апостол з Івана, зач. 76
Апостол з Юди, зач. 77
Апостол з Юди, зач. 78

З /в. 1,1-15
Юд. 1,1-10
Юд. 1,11-25

Субота 36, сиропусна
Зображальна. Тропар, глас 4: Боже отців

наших, що чйниш завжди з нами по твоїй
крбтості, не віддалй мйлости твоєї від нас, але,
молитвами їх, у мйрі направ життя наше.
Кондак, глас 8: Як благочестя проповідни
ків і нечестя загнуздателів, соббр богонбсних
просвітйв ти, Гбсподи, - тих, ш;о вселенну осяюють; їх молитвами, в мйрі совершеннім тих,
що тебе славлять і величають, охоронй, щоб
співали тобі: Алилуя.
Прокімен, глас 4: Возхваляться препо
добні у славі і возрадуються на ложах своїх
(Пс. 149,5).
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Стих: Прославлення Бога в устах їх і
мечі обосГчні в руках їх (Пс. 149,6).
Апостол до Римлян, зач. 115 (Рм. 14,1926). І отцям: до Галатів, зач. 213 (Гл. 5,22-6,2).
Ллилуя, глас 2: Насаджені в домі Господ
нім, у дворах Бога нашого процвітуть (Пс.
91,14).
Стих: Веселіться в Господі і радуйтеся,
праведні, і хваліться, всі праві сфцем (Пс.
31,11).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.

Неділя 36, сиропусна
Тропар воскресний гласа.
Кондак Тріоді, глас 6: Премудрости на

ставнику, розуму подателю, немудрих учйтелю
і нйщих захйснику, утвердй, врозумй серце
моє, Владйко. Ти дай мені слово. Отче Слово,
бо оце устам моїм не забороню, щоб з в ^ и тобі:
Милостйвий, помйлуй мене, падшого.
Прокімен, глас 8: Помоліться і воздайте
Гбсподеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велйке ім’я його (Пс. 75,2).
Апостол до Римлян, зач. 112 (Рм. 13,1114,4).
Алилуя, глас 6: Благо є сповідуватися Гб

сподеві і співати імені твоєму, Всевйшній
(Пс. 91,2).
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Стих: Сповіщати зарання мйлість твою і
істину твою на всяку ніч (Пс. 91,3).
Принасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

СЛУЖБИ НА СУБОТИ І НЕДІЛІ
СВЯТОЇ ЧОТИРИДЕСЯТНИЦІ
Субота 1 посту
Зображальна. Тропар, глас 2: Велйкі по

двиги віри, в джерелі пблуменю, як на спокій
ній воді, святйй мученик Тебдор радувався;
вогнем бо був споєний, неначе хліб солод
кий, Трбйці він себе приніс, його молитвами,
Хрйсте Боже, спасй душі наші.
Кондак, глас 8: Віру Христову, як ш;ит,
у нутрі прийняв ти у серці твоїм, супротйвні
сйли подолав єсй, многострадальче, і вінцем
небесним вінчався ти вічно, Тебдоре, як непоборймий.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на ньбго (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Ббже, гблос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Євреїв, зач. 303 (Євр. 1,1-12).
І святому: до Тимотея, зач. 292 (2 Тм. 2,1-10).
Алилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед-
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слухів не убоїться (Пс. 111,6-7).

Алилуя, тричі.

Неділя 1 посту, православія
Літургія св. Василія Великого.
Тропар воскресний гласа, і празника, глас
2: Пречйстому образові твоєму поклоняємося,

благйй, просячи прощення прогрішень на
ших, Хрйсте Боже, бо волею благоволйв єсй
плоттю зійтй на хрест, щоб ізбавити тих, що
їх створйв єсй, від неволі ворожої. Тому благодарственно клйчемо тобі: Ти радістю сповнив
усе, Спасе наш, прийшовши спастй світ.
Слава, і нйні: Кондак, глас 8: Неописанне
Слово Отче із тебе, Богородице, воплбченням
описалося і, осквернений образ у давнє зобразйвши, з божественною добротою з’єднало,
та, ІСП0В1 дуючи спасення, ділом і словом ми
це являємо.
Прокімен, глас 4, пісня Отців: Благословен єсй. Господи, Боже отців наших, і хваль
не, і прославлене ім’я твоє на віки (Дан. 3,26).
Ст их: Бо праведний єсй в усьому, що сотворйв ти нам (Дан. 3,27).
Апостол до Євреїв, зач. 329 (Євр. 11,24-26.
32-40; 12,1-2).
Алилуя, глас 4: Мойсей і Арбн між єреями

його і СамуІл між тйми, що призивають ім’я
його (Пс. 98,6).
Стих: Призивми Господа і він вйслухав
їх (Пс. 98,6).
Замість Достойно, співаємо: Тобою раду
ється, Благодатная, всяка твар, ангельський
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собор І чолов(чеський рід, освященний храме І
раю словесний, дівственна похвгілб, що із неї
Бог воплотйвся і младенцем став - перед ві
ками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворйв і утробу твою просторішою небес
учинйв. Тобою радується. Благодатная, всяка
твар, слава тобі.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим нгілежить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.

Субота 2 посту
Тропар, глас 2: Апостоли, мученики і про

роки, святйтелі, преподобні і праведні, що
добре подвиг звершйли і в Гру збереглй, маючи
смілйвість до Спаса, за нас його як благого мо
літь, молимося, щоб спаслйся душі наші.
Другий, за померлих, глас 2: Пом’янй, Го
споди, як благйй рабів твоїх і, що в житті нагрішйли, простй, бо ніхто не є безгрішний,
ТІЛ ЬКИ ти, що можеш і померлим дати упокій.
Слава: Кондак, глас 8: Зо святйми упокой,
Хрйсте, душі рабів твоїх, де немає бблізні, ні
печалі, ні зітхання, але життя безконечне.
І нйні: Богородичний, глас 8: Тебе і стіну,
і пристанище маємо, і молйтвеницю благосприятливу до Бога, якого ти родйла єсй, Бо
городице безневГсна, вірних спасення.
Прокімен, глас 8: Веселіться в Господі і
радуйтеся, праведні (Пс. 31,11).
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Стих: Блаженні, якйм прощено безза
коння і якйх гріхй закрйто (Пс. 31,1).
І за померлих, глас 6: Душі їх у блаженстві
перебуватимуть (Пс. 24,13).
Апостол до Євреїв, зач. 309 (Євр. 3,12-16).
І за померлих: до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,13-17).
Алилуя, глас 4: В ізвм и праведні і Го

сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Блаженні, якйх вйбрав і прийняв
ти, Господи, і пам’ять їх з роду в рід (Пс. 64,5).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1).
Другий: Блаженні, якйх вйбрав і прийняв
ти. Господи, і пам’ять їх з роду в рід (Пс.
64,5). Алилуя, тричі.

Неділю 2 посту
Літургія св. Василія Великого.
Тропар воскресний гласа.
Кондак Тріоді, глас 4: Нйні час для ді

яння явйвся, при дверях суд, востаньмо, отже,
постячйся принесім сльози благання з мйлостинями, взиваючи: *^Ми согрішйли більше
піску морського,^але ослабй. Творче всіх,” щоб
м и П рИ Й Н Я Л Й н е т л і н н і В ІН Ц І.

Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорбниш
нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс.

11, 8).
Стих: Спасй мене. Господи, бо не стало
праведного (Пс. 11,2).
Апостол до Євреїв, зач. 304 (Євр. 1,10-2,3).
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Алилуя гласа.
Замість Достойно, співаємо: Тобою раду

ється, Благодатная, всяка твар, ангельський
собор і чолов(чеський рід, освященний храме і
раю словесний, дівственна похвало, що із неї
Бог воплотйвся і младенцем став — перед ві
ками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворйв і утробу твою просторішою небес
учинйв. Тобою радується. Благодатная, всяка
твар, слава тобі.
Принасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

Субота З посту
Служба, як у другу суботу святого вели
кого посту.
Апостол до Євреїв, зач. 325 (Євр. 10,32-38).
І за померлих: до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,13-17).

Неділя З посту, Хрестопоклонна
Літургія св. Василія Великого.
Тропар воскресний гласа.
І Хресту, глас 1: Спасй, Господи, людей

твоїх і благословй насліддя твоє, перемоги
благовірному народові на супротйвників да
руй і хрестом твоїм охоронй люд твій.
Слава, і нйні: Кондак, глас 7: Вже по
лум’яне оружжя не охороняє врат єдемських,
на нього бо прийшло погашення —Древо хрес
не; смерти жало і адову перемогу прогнано, і
став ти, Спасе мій, перед тйми, що в аді, клйчучи: Увійдіть знову в рай.
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Замість Трисвятого: Хресту твоєму по

клоняємось, Владйко, і святеє воскресення
твоє славимо.
Прокімен, глас 6: Спасй, Господи, людей
твоїх і благословй наслГддя твоє (Пс. 27,9).
Стих: До тебе, Господи, взиватиму. Боже
мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
Апостол до Євреїв, зач. 311 (Євр. 4,14-5,6).
Ллилуя, глас 1: Пом’янй соньм твій, що
його придбав ти іздавна (Пс. 73,2).
Стих: Бог же - цар наш перше віку,
вчинйв спасення посеред землі (Пс. 73,12).
Замість Достойно, співаємо: Тобою раду

ється, Благодатная, всяка твар, ангельський
собор і чолов{чеський рід, освященний храме і
раю словесний, дГвственна похвало, що із неї
Бог воплотйвся і младенцем став - перед ві
ками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворйв і утробу твою просторішою небес
учинйв. Тобою радується. Благодатная, всяка
твар, слава тобі.
Причасний: Знаменувалося на нас світло
лиця твого. Господи (Пс. 4,7). Алилуя, тричі.

Субота 4 посту
Служба, як у другу субот у святого вели
кого посту.
Апостол до Євреїв, зач. 313 (Євр. 6,9-12).
І за померлих: до Корінтян, зач. 163 (1 Кр.
15,47-57).
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Неділя 4 посту
Літургія св. Василія Великого.
Тропар воскресний гласа.
Тропар преподобному, глас 1: Пустйнним

жйтелем і в ТІЛ І ангелом, і чудотворцем пока
зав ти себе, богонбсний отче наш Іване. По
стом, чуванням, молйтвою небесні дарування
прийнявши, зціляєш недужих і душі, що з ві
рою прибігають до тебе. Слава тому, що дав
тобі крїпость, слава тому, що вінчав тебе, сла
ва тому, що ДІЄ тобою всім зцілення.
Кондак преподобному, глас 4: На висоті
правдйвої повздфжности Господь тебе поста
вив, як звізду необманну, що просвічує світокраї, наставнику Іване, отче наш.
Прокімен гласа, і преподобному,

глас 8:

Возхвмяться преподобні у славі і возрадуються на ложах своїх (Пс. 149,5).
Апостол до Євреїв, зач. 314 (Євр. 6,13-20).
І преподобному: до Ефесян, зач. 229 (Еф. 5,9-19).
Алилуя гласа, і преподобному: Насаджені

в домі Господнім, у дворах Бога нашого про
цвітуть (Пс. 91,14).
Замість Достойно, співаємо: Тобою раду
ється, Благодатная, всяка твар, ангельський
собор і ЧОЛОВІчеський рід, освященний храме і
раю словесний, дГвственна похвало, що із неї
Бог воплотйвся і младенцем став - перед ві
ками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворйв і утробу твою просторішою небес
учинйв. Тобою радується. Благодатная, всяка
твар, слава тобі.
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Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: В пам’ять вічну буде праведник,
злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя,
тричі.

Субота 5 посту, акафістова
Зображальна. Тропар, глас 8: Повеління

тайно зо зрозумінням прийнявши, під покрі
влею Йбсифа з поспіхом став безплотний, мо
влячи тій, що не зазнала подружжя: Хто приклонйв сходженням небеса, той увесь не
змінно вміщається в тобі; і його вйдячи, як
прийняв вид раба у лоні твоїм, лякаюся звати
тобі: Радуйся, НевГсто неневісная.
Кондак, глас 8: Непереможній Владарці
на честь перемоги ми, врятовані від лйха,
благодарні пісні випйсуємо тобі, - рабй твої,
Богородице; а ти, що маєш сйлу нездоланну,
від усяких нас бід охоронй, щоб звати тобі:
Радуйся, НевГсто неневісная.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Возі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Євреїв, зач. 322 (Євр. 9,24-28).
І Богородиці: до Євреїв, зач. 320 (Євр. 9,1-7).
Алилуя, глас 8: Воскресни, Господи, в упо
кій твій, ти і кивбт святйні твоєї (Пс. 131,8).
Стих: Пом’янй, Господи, Давйда і всю
крбтость його (Пс. 131,1).
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Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.

Неділя 5 посту
Тропар воскресний гласа.
Тропар преподобній, глас 8: В тобі, мати,

дбайлйво зберігся образ, бо, прийнявши хрест,
ти пішла за Христбм і ділом навчала ти погбрджувати ТІЛ ОМ , бо воно проминає, а дбати
про душу - єство безсмертне. Тим-то з анге
лами разом радується, преподобна Маріє, дух
твій.
Кондак преподобній, глас 3: П фш е блудами всякими сповнена, як Христова невіста
через покаяння днесь явйлася, ангельське
життя наслідуючи, демонів оружжям хреста
ти убиваєш. Ради цього як невГста царева ти
явйлася, Маріє преславна.
Прокімен гласа, і преподобній,

глас 4:

Дйвний Бог у святйх своїх. Бог Ізраїлів (Пс.
67,36).
Апостол до Євреїв, зач. 321 (Євр. 9,11-14).
1 преподобній: до Галатів, зач. 208 (Гл. 3,23-29).
Алилуя гласа.
Замість Достойно, співаємо: Тобою раду

ється, Благодатная, всяка твар, ангельський
собор і чолов{чеський рід, освященний храме і
раю словесний, дівственна похвало, що із неї
Бог воплотйвся і младенцем став — перед ві
ками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворйв і утробу твою просторішою небес
учинйв. Тобою радується. Благодатная, всяка
твар, слава тобі.

у тижнях цілого року

501

Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: В пам’ять вічну буде праведник,
злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя,
тричі.

Субота 6, Лазарева
Тропар празника, глас 1: Спільне воскре-

сення перед твоїми страстями запевняючи, з
мертвих воздвйгнув ти Лазаря, Хрйсте Боже,
тим-то й ми, як отроки, знамена перемоги но
сячи, тобі, переможцеві смерти, восклйкуємо:
Осанна в вйшніх, благословен, хто йде в ім’я
Господнє.
Слава, і нйні: Кондак, глас 2: Всіх ра
дість, Христбс, істина, світло, життя і світу
воскресення, з’явйвся тим, що на землі, своєю
добротою і став образом воскресення, всім да
руючи божественне відпущення.
Замість Трисвятого: Ви, що в Христа
хрестйлися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
Прокімен, глас 3: Господь просвіщення
моє і спасйтель мій, кого убоюся? (Пс. 26,1).
Стих: Господь захйсник життя мого, кого
устрашуся? (Пс. 26,1).
Апостол до Євреїв, зач. 333 (Євр. 12,2813,8).
Алилуя, глас 5: Господь воцарйвся, в

красу зодягнувся, зодягнувся Господь у сйлу і
перепоясався (Пс. 92,1).
Стих: Він бо утвердйв вселенну, вона не
порушиться (Пс. 92,1).
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Замість Достойно, співаємо ірмос, глас 8:

Люди, чйстую славно почитаймо Богородицю,
що вогонь божества в утробі неопалймо при
йняла, і піснями невмовкаючими величаймо.
Причасний: Із уст младенців і немовлят
учинйв ти хвалу (Пс. 8^3). Алилуя, тричі.

Квітна неділя
Антифон 1
Стих 1: Возлюбйв я, бо вйслухав Господь
голос МОЛІННЯ мого (Пс. 114,1).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,

спасй нас.
Стих 2: Бо прихилйв вухо своє до мене і
у дні мої призову (Пс. 114,2).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: Обнялй мене болісті смертні, біди
адові зустріли мене (Пс. 114,3).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 4: Скорб і болість зустрів я і при
звав ім’я Господнє (Пс. 114,3).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові,
і нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Антифон 2
Стих 1: Вірував я, тому й заговорйв, і я
смирйвся вельми (Пс. 115,1).
Приспів: Спасй нас, Сйну Божий, що возС1В

на жереб’я, співаємо тобі: Алилуя.
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Стих 2: Що віддам Гбсподеві за все, що
він воздав мені? (Пс. 115,3).

Спасй нас, Сйну Божий, що возсів на же
реб’я, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Чашу спасення прийму і ім’я Го
споднє призову (Пс. 115,4).
Спасй нас, Сйну Божий, що возсів на же
реб’я, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 4: Молитвй мо'і Гбсподеві воздам
пф ед усіма людьмй його (Пс. 115,5).
Спасй нас, Сйну Божий, що возсів на же
реб’я, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
Антифон З
Стих 1: Сповідуйтеся Гбсподеві, бо він
благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,1).
Тропар, глас 1: Спільне воскресення пфед

твоїми страстями запевняючи, з мертвих
воздвйгнув ти Лазаря, Хрйсте Боже; тим-то й
ми, як отроки, знамена перемоги носячи, тобі,
переможцеві смерти, восклйкуємо: Осанна в
вйшніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє.
Стих 2: Нехай же с к ^ е дім Ізраїлів, бо
він благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,2).
Тропар: Спільне воскресення:
Стих 3: Нехай же скаже дім Арбнів, бо
він благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,3).
Тропар: Спільне воскресення:
Стих 4: Нехай же скажуть усі, що бояться
Господа, бо він благйй, бо на віки мйлість його
(Пс. 117,4).
Тропар: Спільне воскресення:
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Вхідне: Благословен, хто йде в ім’я Госпо

днє, ми благословляли вас із дому Господньо
го, Бог - Господь і явйвся нам (Пс. 117,26-27).
Тропар: Спільне воскресення:
Слава: Тропар, глас 4: Погребавши себе
разом з тобою через хрещення, Хрйсте Боже
наш, сподобилися ми безсмфтної жйзні через
твоє воскресення і заспівуючи клйчемо: Осанна
в вйшніх, благословен, хто йде в ім’я Господнє.
І нйні: Кондак, глас 6: На престолі на не
бі, на жереб’яті на землі тебе носять, Хрйсте
Боже; ангелів хваління і дітей оспівування
прийняв ти; вонй клйкали до тебе: Благосло
венний ти, що йдеш Адама призвати.
Трисвяте.
Прокімен, глас 4: Благословен, хто йде в
ім’я Господнє, Бог - Господь і явйвся нам (Пс.
117,26-27).
Стих: Сповідуйтеся Гбсподеві, бо він
благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,1).
Апостол до Филипян, зач. 247 (Фл. 4,4-9).
Ллилуя, глас 1: Заспівайте Гбсподеві
пісню нову, бо дйвне сотворйв Господь (Пс.
97,1).
Стих: Вйділи всі кінці землі спасення
Бога нашого (Пс. 97,1).
Замість Достойно, співаємо: Величай,

душе моя. Господа, що сидйть на жереб’яті.
Ірмос, глас 4: Бог - Господь і явйвся нам,
справляйте празник і веселячйсь прийдіть,
возвелйчимо Христа з квітами й галузками, в
піснях клйчучи: Благословен, хто йде в ім’я
Господа, Спаса нашого.
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Причасний: Благословен, хто йде в ім’я
Господнє, Бог - Господь і явйвся нам (Пс.
117,26-27). Алилуя, тричі.

Святий великий четвер
На Літургії св. Василія Великого,
якщо служиться без вечірні
Тропар, глас 8: Колй славнії ученикй при

умиванні на вечері просвіщалися, тоді Юда
злочестйвий, на сріблолюбство недугуючи, за
тьмарився і беззаконним суддям тебе, правед
ного Суддю, видає. Глядй, майна ревнйтелю,
на того, що задля нього повісився; уникай ненасйтности душі, яка на Вчйтеля на такеє на
важилась. Для всіх благйй Господи, слава тобі.
Слава, і нйні: Кондак, глас 2: Хліб при
йнявши в руки, зрадник скрйто їх простягає і
приймає ціну того, хто своїми руками створйв
чоловіка; і непоправним зостався Юда - раб і
лестець.
Прокімен, глас 7: Князі народні зібралися
разом на Господа і на Христа його {Пс. 2,2).
Стих: Чому заворушилися народи і люди
намйслили суєтне? (Пс. 2,1).
Апостол до Корінтян, зач. 149 (1 Кр.
11,23-32).
Алилуя, глас 6: Блажен, хто дбає про бід

ного та вбогого, у день лютий ізбавить його
Господь (Пс. 40,2).
Стих: Ворогй мої говорйли про мене зле:
Колй він помре і загйне ім’я його? (Пс. 40,6).
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Стих: Той, хто їв хліб мій, підняв змову
проти мене (Пс. 40,10).
Перед Євангелієм: Слава страстям твоїм,

Господи.
П о Євангелію: Слава довготерпінню твоє

му, Господи.
Замість Херувимської пісні: Вечері твоєї

тайної днесь, Сйну Божий, мене причасника
приймй, бо ворогам твоїм тайни не повім і по
цілунку не дам тобі, як Юда, але, як розбій
ник, ісповїдаю тебе: Пом’янй мене. Господи, у
царстві твоїм. Алилуя, алилуя, алилуя.
Замість Достойно, співаємо ірмос, глас 6:
Гостйнністю Владйчньою і безсмертною тра
пезою на горнім М ІСЦ І з високим пбмислем,
вірні, прийдіть, насолодимося, вйшнього
слова від Слова навчйвшися. Його ж ми вели
чаємо.
Замість причасного і Нехай сповняться,
співаємо: Вечері твоєї тайної:

Свята велика п’ятниця
На Царських часах
На 1-му
На 3-му
На 6-му
На 9-му

часі
часі
часі
часі

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до

Галатів, зач. 215
Римлян, зач. 88
Євреїв, зач. 306
Євреїв, зач. 324

Гл. 6,14-18
Рм. 5,6-11
Євр. 2,11-18
Євр. 10,19-31

На вечірні
Прокімен, глас 6: Положйли мене в ямі
глибочезній, в темноті і Т ІН І смертній (Пс.
87,7).
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Господи, Боже спасення мого,
вдень я заклйкав і вночі перед тобою (Пс.
Стих:

87,2).
Апостол до Корінтян, зач. 125 (1 Кр.
1,18-2,2).
Ллилуя, глас 1: Спасй мене. Боже, бо води
увійшлй до душі моєї (Пс. 68,2).
Стих: Зневаги сподів^ася душа моя і
нуждй (Пс. 68,21).
Стих: Нехай в очах їх потемніє, ш;об не
бачили (Пс. 68,24).

Свята велика субота
На утрені, після Великого славословія
Прокімен, глас 7: Воскресни, Господи, Боже

мій, нехай піднесеться рука твоя; не забудь
убогих твоїх до кінця (Пс. 9,33).
Стих: ІсповГмся тобі. Господи, всім сф цем моїм, розповім про всі чуда твої (Пс. 9,2).
Апостол до Корінтян, зач. 133 (1 Кр. 5,68; Гл. 3,13-14).
Алилуя, глас 5: Нехай воскресне Бог і роз

біжаться ворогй його, і нехай тікають від лиця
його ті, що ненавидять його (Пс. 67,2).
Стих: Як іщезає дим, нехай іщезнуть, як
тане віск від лиця вогню (Пс. 67,3).
Стих: Так нехай погйбнуть грішники від
лиця Божого, а праведники нехай возвеселяться (Пс. 67,3-4).
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На Літургії св. Василія Великого,
якщо служиться без вечірні
Тропар, глас 2: Благообразний Йбсиф, з

древа знявши пречйстеє тіло твоє, плащанйцею чйстою обвйв, і ароматами в гробі новім,
покрйвши, положйв.
І: Колй зійшов ти до смерти. Життя без
смертне, ТОДІ ад умертвйв ти блистінням бо
жества. Коли ж і умерлих із глибйн підземних
воскресйв ти, всі сйли небесні взивми: Життєдавче, Хрйсте Боже наш, слава тобі.
Слава: Тропар, глас 2: Мироносицям жін
кам, при гробі ставши, ангел сповіщав: Мйра
мертвим є годящі, Христбс же явйвся чужйм
для зотлГння.
І нйні: Кондак, глас 6: Хто безодню зам
кнув, мертвим вйдиться і, смйрною і плащанйцею обвйтий, у гробі кладеться, як смерт
ний, Безсмертний; жінкй ж прийшлй помазати
його мйром, плачучи гірко і клйчучи: Оця су
бота є преблагословенна, що в ній Христбс,
уснувши, воскресне тридневний.
Замість Трисвятого: Ви, що в Христа
хрестйлися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
Прокімен, глас 8: Вся земля нехай покло
ниться тобі і співає тобі, нехай же співає
імені твоєму, Всевйшній (Пс. 65,4).
Стих: Восклйкніте Гбсподеві, вся земля,
співайте ж імені його, віддайте славу хвалі
його (Пс. 65,2).
Апостол до Римлян, зач. 91 (Рм. 6,3-11).
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Замість Алилуя, співаємо на глас 7: Во

скресни, Боже, судй землю, бо ти наслідиш усі
народи (Пс. 81,8).
Стих 1: Бог став у сбньмі богів, посеред
них, щоб богів судйти (Пс. 81,1).
Х о р : Воскресни, Боже, судй землю:
Стих 2: Дбкіль судйтимете не по правді і
потуратимете грішникам? (Пс. 81,2).
Х ор : Воскресни, Боже, судй землю:
Стих 3: Судіть по правді сиротйну і вбо
гого, смиренного й бідолаху оправдайте (Пс.
81,3).
Х ор : Воскресни, Боже, судй землю:
Стих 4: Порятуйте нужденного й бідного,
з рукй грішника вйбавте його (Пс. 81,4).
Х ор : Воскресни, Боже, судй землю:
Стих 5: Вонй не пізнали, ані не розуміли,
у темряві блукають (Пс. 81,5).
Х ор : Воскресни, Боже, судй землю:
Стих 6: Нехай захитаються всі основи

землі. Я мовив: Ви —богй і синй Всевйшнього
всі ви; ви ж, як люди, умираєте і, як кожний
князь, упадаєте (Пс. 81,5-7).
Х ор : Воскресни, Боже, судй землю:
Перед і по Євангелію: Слава тобі, Господи,
слава тобі.
Замість Херувимської пісні: Нехай мовчйть всяка плоть людська і нехай стоїть із
страхом і трепетом, і ні про що земне в собі
нехай не помишляє. Цар бо царюючих і Го
сподь ВОЛОДІЮ ЧИХ приходить у жертву себе
принестй і дати себе на пожйву вірним. Не-
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ред НИМ ідуть ЧИНИ ангельські з усяким нач ^ о м і властю, многобкі херувйми і шестикрйлі серафйми, лйця закриваючи і співаючи
пісню: Алилуя, алилуя, алилуя.
Замість Достойно, ірмос, глас 6: Не ридай
по мені, Мати, бачачи у грббі тогб, що в утрббі
безсімейно зачала єсй - Сйна. Востану бо і
прославлюся, і вознесу зо славою неперестанно як Бог тих, що з вірою і любов’ю тебе
величають.
Причасний: Встав, немов зо сну, Господь і
воскрес, спасаючи нас (Пс. 77,65). Алилуя,
тричі.

ЗБІРНИК
ДВАНАДЦЯТИ МІСЯЦІВ
Покажчик служб празників
і вибраних святих на Літургії
МІСЯЦЬ ВЕРЕСЕНЬ
1

+ Начало Індикта, тобто Нового року.
І пам’ять преподобного отця нашого Симеона Стовпника. І матері його. І собор Пре
святої Богородиці, що в Міясинах.
Тропар Індикта, глас 2: Всієї тварі Створйтелю, що у своїй владі встановйв времена і
літа, благословй вінець року благости твоєї.
Господи, охороняючи в мйрі благовірний на
род, городи, села і всі обйтелі тво’і, молитвами
Богородиці, і спасй нас.
І Богородиці, глас 1: Радуйся, обрадованная Богородице Діво, прйстане й заступнице
роду людського, бо з тебе воплотйвся Ізбавйтель світу; ти бо єдйна єсй Мати і Діва, прис-
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ноблагословенна і препрославлена. Молй Христа Бога, щоб мир дарував усій вселенній.
І преподобному, глас 1: Терпіння стовп
був ти, наслідуючи праотців, преподобний:
Ибва в страстях, Йбсифа в спокусах, і, бувши
в Т ІЛ І, безплотних у Ж И Т Т І, Симебне, бтче наш.
Молй Христа Бога, щоб спаслйся душі наші.
Слава: Кондак преподобному, глас 2: Вйшнього шукаючи і з вйшніми єднаючись, ти
стовп учинйв колеснйцею вогненною; тому
співбесідником ангелів стався ти, преподоб
ний, з нйми неперестанно молячйся Христу
Богу за всіх нас.
І нйні: Кондак Індикта, глас 2: У вйшніх
живеш, Хрйсте Царю, всього вйдимого і невйдимого Творче і будівнику. Ти дні і ночі, времена і літа сотворйв, благословй нйні вінець
року, збережй й охоронй в мйрі благовірний
народ і городи, села і всі обйтелі, і людей
твоїх, Многомилостйвий.
Прокімен Індикта, глас 3: Велйкий Го
сподь наш і велйка сйла його, і розумові його
немає міри (Пс. 146,5).
Стих: Хваліте Господа, бо благйй псалом.
Богові нашому нехай солодке буде хваління
(Пс. 146,1).
І преподобному, глас 7: Чесна перед Го
сподом смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Апостол до Тимотея, зан. 282 (1 Тм. 2,17). 1 преподобному: до Колосян, зан. 258 (Кл.
3,12-16).
Ллилуя, глас 4: Тобі належить пісня. Боже,
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В Сібні І тобі воздається молйтва в Єрусалймі
(Пс. 64,2).
Стих: Ти благословйш вінець року благости твоєї, Господи {Пс. 64,12).
І
преподобному: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.

111 , 1).
Причасний: Ти благословйш вінець року
благости твоєї. Господи (Пс. 64,12).
Другий: В пам’ять вічну буде праведник,
злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя,
тричі.

2

Святого мученика Маманта.
І преподобного отця нашого Івана Посника, патріярха Царгородського.
Прокімен глас 7: Возвеселйться праведник
у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Римлян, зач. 99 (Рм. 8,28-39).
Алилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
\

3
Святого
священномученика
Антима,
єпископа Нікомидійського.
І преподобного отця нашого- Теоктиста,
спосника Великого Євтимія.
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Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Євреїв, зач. 334 (Євр. 13,7-16).
Ллилуя, глас 2: Священики твої зодяг

нуться в праведність і преподобні твої возрадуються (Пс. 131,9).
Стих: Блажен муж, що боїться Господа,
заповіді його дуже любі йому (Пс. 111,1).
Приписний: В пам'ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
Святого священномученика Бавили, єпи
скопа Антіохійського.
І святого пророка Мойсея Боговидця.
4

Служба священномученикові - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 330 (Євр. 11,3312 , 2 ).

& Святого пророка Захарії, отця чесного
Івана Предтечі.
Прокімен, глас 7: Бозвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Бйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
5

Апостол до Євреїв, зач. 314 (Євр. 6,13-20).
Алилуя, глас 7: Світло засіяло праведни
кові і для правих серцем — веселість (Пс.
96,11).
Причасний: Б пам’ять вічну буде правед-
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слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али-

луя, тричі.
6 & Спогад про чудо, яке було в Колосах,
що в Хонах, від архистратига Михаїла.
І святого мученика Євдоксія і тих, що з
ним. І преподобного отця нашого Архипа.
Служба ангелам - загальна.

7 & Передпразденство Різдва
Богородиці.
І святого мученика Созонта.
Тропар передпразденства,

Пресвятої

глас 4: Із ко

реня Єссеєвого і з бедер Давйдових богоотроковйця Маріям днесь родиться нам, і радістю
радується все і оновляється. Зрадійте сукуп
но, небо і земля, возхвалГть її, вітчйзни наро
дів. Иоакйм веселйться і Анна торжествує, зовучи: Неплідна родить Богородицю і кормйтельку життя нашого.
Кондак, глас 3: Діва днесь і Богородиця
Марія, безконечна світлйця небесного Жени
ха, родиться з неплідної Божим замислом; колеснйця Слова прикрашується, на це бо і передсказана була - божественні двері і Мати
сущого життя.
Прокімен, глас 7: Бозвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Бйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Алилуя, глас 4: Візвали праведні і Го-
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спбдь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Причасний: В пам'ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

8 Ф Різдво Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці і приснодіви Марії.
Тропар празника, глас 4: Різдво твоє, Бого

родице Діво, радість звістйло всій вселенній, з
тебе бо засяяло Сонце правди - Христбс Бог
наш. Він, розрушйвши клятву, дав благосло
вення і, ударемнивши смерть, дарував нам
життя вічне.
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: Йоакйм і
Анна з неслави бездГтности і Адам і Єва від
ТЛІННЯ смерти вйзволилися, Пречйста, у свя
тім різдвГ твоїм. Його празнують люди твої, з
провйни прогрішень ізбавлені, як клйчуть до
тебе: Неплідна родить Богородицю і кормйтельку життя нашого.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо від нйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Филипян, зач. 240 (Фл. 2,5-11).
Алилуя, глас 8: Слухай, дочко, і споглянь,
і прихилй вухо твоє (Пс. 44,11).
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Стих: Лицю твоєму помоляться багаті
народи (Пс. 44,13).
Замість Достойно, співаємо до віддання:

Величай, душе моя, з неплідної народжену
Діву Марію.
І ірмос, глас 8: Чуже матерям дГвство і
чудне дівам діторбдження. На тобі, Богороди
це, обоє довершйлося. Тому тебе ми, всі пле
мена землі, безустанно величаємо.
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.
9
& Святих і праведних богоотців Йоакима й Анни.
І святого мученика Северіяна.
Прокімен празника аж до віддання. І свя
тим: Дйвний Бог у святйх своїх. Бог Ізраїлів
(Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Галатів, зач. 210 (Гл. 4,22-31).
Алилуя, глас 1: Спасення праведним від
Господа і оборонець він їм у часі скбрби (Пс.
36,39).
Стих: І поможе їм Господь, і ізбавить їх,

і забере їх від грішників, і спасе їх, бо упо
вали на нього (Пс. 36,40).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
10 Святих мучениць Минодори, Митродори
й Нимфодори.
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11 Преподобної матері нашої Теодори Оле
ксандрійської.
Служба преподобним жінкам - загальна.

12 Святого священномученика Автонома.
У цей день віддається празник Різдва
Пресвятої Богородиці.
Служба вся празника.
Апостол дня і празника.

Субота перед Воздвиженням
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашо

му, співайте; співайте цареві нашому, спі
вайте (Пс. 46,7).
Стих: Всі народи, заплещіте руками, восклйкніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
Апостол до Корінтян, зач. 126 (1 Кр. 2,6-9).
Алилуя, глас 5: Мйлості твої. Господи, по

вік оспівуватиму, сповіш;у з роду в рід істину
твою устами моїми (Пс. 88,2).
Стих: Бо сказав ти: Повік мйлість збуду
ється, на небесах приготовиться істина твоя
(Пс. 88,3).
Принасний дня.

Неділя перед Воздвиженням
Прокімен, глас 6: Спасй, Господи, людей
твоїх і благословй наслГддя твоє (Пс. 27,9).
Стих: До тебе. Господи, взиватиму. Боже

мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
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Апостол до Галатів, зач. 215 (Гл. 6,11-18).
Ллилуя, глас 1: Возніс я вйбраного з лю

дей моїх, єлеєм святйм моїм помазав його
(Пс. 88,20-21).
Стих: Бо рука моя заступить його і рам’я
моє укріпить його (Пс. 88,22).
Принасний дня.

13 & Пам’ять оновлення храму святого Воскресення Христа і Бога нашого. І передпразденство Воздвиження чесного й животворящого
Хреста. І святого священномученика Корнилія сотника.
Прокімен, глас 4: Домові твоєму, Господи,
належить святість на довгі дні (Пс. 92,5).
Стих: Господь воцарйвся, в красу зодяг
нувся (Пс. 92,1).
Апостол до Євреїв, зач. 307(Євр. 3,1-4).
Алилуя, глас 2 : Основи його на горах

святйх, любить Господь ворота Сібну більпіе,
ніж усі оселі Якова (Пс. 86,2).
Стих: Преславне говорять про тебе, граде
Божий (Пс. 86,3).
Причасний: Господи, возлюбйв я красу
дому твого і місце перебування слави твоєї
(Пс. 25,8). Алилуя, тричі.
14 Ф Всемірне Воздвиження ч есн ого й
ж и вотворящ ого Х реста.
Антифон 1
Стих 1: Боже, Боже мій, зваж на мене.
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чому ТИ оставив мене? Далеко від спасення
мого слова гріхопадінь моїх (Пс. 21,2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,
спасй нас.
Стих 2: Боже мій, заклйчу вдень і не вйслухаєш, і вночі, і не в безумство мені (Пс.
21,3).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: А ти у святому живеш, хвало ізраїлева (Пс. 21,4).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Антифон 2
Стих 1: Чому, Боже, відкйнув ти до кін

ця, розгнівалася ярість твоя на вівці пасовйська твого? (Пс. 73,1).
Приспів: Спасй нас, Сйну Божий, що
плоттю розп’явся, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 2: Пом’янй соньм твій, що його
придбав ти іздавна, ізбавив ти жезлом насліддя твого (Пс. 73,2).
Спасй нас, Сйну Божий, що плоттю
розп’явся, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Гора Сібн ота, в якій ти вселйвся
(Пс. 73,2).

Спасй нас, Сйну Божий, що плоттю
розп’явся, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
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Антифон з
Стих 1: Господь воцарйвся, нехай гніва

ються люди, возсідає на херувймах, нехай по
рушиться земля (Пс. 98,1).
Тропар, глас 1: Спасй, Господи, людей
твоїх і благословй наслГддя твоє, перемоги
благовірному народові на супротйвників да
руй і хрестом твоїм охоронй люд твій.
Стих 2: Господь у Сібні велйкий і висо
кий є над усіма людьмй (Пс. 98,2).
Тропар: Спасй, Господи, людей твоїх:
Стих 3: Нехай ісповїдяться імені твоєму
велйкому, бо страшне і святе воно (Пс. 98,3).
Тропар: Спасй, Господи, людей твоїх:
Вхідне: Возносіть Господа Бога нашого і

поклоняйтеся ПІДНІЖЖЮ ніг його, бо святе
воно (Пс. 98,5).
Тропар: Спасй, Господи, людей твоїх:
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: Вознісся ти
на хрест волею своєю. Новому людові твоєму,
що твоє ім’я носить, даруй щедроти твої, Хрйсте Боже. Возвеселй сйлою твоєю благовірний
народ, перемоги на супротйвників дай йому,
що за посібник має твоє оружжя мйру, непо
борну перемогу.
Замість Трисвятого: Хресту твоєму по
клоняємось, Владйко, і святеє воскресення
твоє славимо.
Прокімен, глас 7: Возносіть Господа Бога
нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг його, бо
святе воно (Пс. 98,5).
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Стих: Господь воцарйвся, нехай гніва
ються люди (Пс. 98,1).
Апостол до Корінтян, зач. 125 (1 Кр.
1,18-24).
Ллилуя, глас 1: Пом’янй соньм твій, що
його придбав ти іздавна (Пс. 73,2).
Стих: Бог же - цар наш перше віку,
вчинйв спасення посеред землі (Пс. 73,12).
Замість Достойно, співаємо аж до віддан
ня: ВеличМ, душе моя, пречеснйй хрест Го

спод ень.
/ ірмос, глас 8: Таїнственний рай ти, Бого
родице, ш;о невоздГльно вйростила Христа.
Він на землі насадйв хресне життєнбсне древо. Йому, що його нйні вознбсять, ПОІСЛОНЯючися, тебе величаємо.
Причасний: Знаменувалося на нас світло
лиця твого. Господи (Пс. 4,7). Алилуя, тричі.
15 & Святого великомученика Микити.
Служба мученикові - загальна.
Прокімен і причасний празника аж до від
дання, і святого.

Субота по Воздвиженні
Апостол до Корінтян, зач. 125 (1 Кр.
1,26-29).

Неділя по Воздвиженні
Прокімен празника.
Апостол до Галатів, зач. 203 (Гл. 2,16-20).
Причасний дня і празника.
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16 & Святої великомучениці Євфимії всехвальної.
Служба мученицям - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 181 (2 Кр. 6,1-10).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111у6-7).
Алилуя, тричі.

17 Святої мучениці Софії і трьох її дочок,
Віри, Надії й Любови.
18 Преподобного отця нашого Євменія, єпи
скопа Гортинського, чудотворця.
19 Святих мучеників Трофима, Савватія й
Доримедонта.
20 & Святого великомученика Євстратія і
тих, що з ним.
Служба мученикам - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).

& І святих мучеників і ісповідників - ве
ликого князя Михаїла і боярина його Теодора,
чернігівських чудотворців.
Служба мученикам - загальна.

21 Святого апостола Кодрата, що в Магнисії.
У цей день віддається празник чесного
Хреста.
22 Святого священномученика Фоки, єпи
скопа Синопійського.
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пророка Йони. І преподобного
Иони пресвітера, отця Теофана, творця кано
нів, і Теодора Начертанного.
ПрокімеНу глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
І

СВЯТОГО

Апостол до Євреїв, зач. 311 (Євр. 5,4-10).
Алилуя, глас 2: Священики твої зодяг

нуться в праведність і преподобні твої возрадуються (Пс. 131,9).
Стих: Блажен муж, що боїться Господа,
заповіді його дуже любі йому (Пс. 111,1).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.
23 & Зачаття чесного славного пророка,
предтечі і хрестителя Івана.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Галатів, зач. 210 (Гл. 4,22-31).
Алилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.
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стольної Теклі.
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й

рівноапо

Служба мученицям - загальна.
Апостол до Тимотея, зач. 2 % (2 Тм. 3,10-15).

25 Преподобної матері нашої Євфросинії.
26 і Переставлення святого апостола і
євангелиста Івана Богослова.
Тропар, глас 2: Апостоле Христа Бога возлюблений, поспішй ізбавити людей безодвГтних; приймає тебе, що припадаєш, той, хто
прийняв тебе, як ти припав до грудей. Молй
його. Богослове, щоб розігнав хмару поган, що
налягає, і просй для нас мйру і велйкої
мйлости.
Кондак, глас 2: Велйчні діла твої, дГвственнику, хто ОП ОВІСТЬ? Даруєш бо чудеса і
розливаєш оздоровлення, і молишся за душі
наші як богослов і друг Христовий.
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол із соборного послання Івана, зач.
73 (1 Ів. 4,12-19).
Алилуя, глас 1: Ісповїдять небеса чуда

твої. Господи, і істину твою в церкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог, прославлюваний на раді свя

тйх, велйкий і страшнйй є над усіма, що дов
кола нього (Пс. 88,8).
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Принасний: На всю землю вййшло вісту
вання їх і до КІНЦІВ вселенної глаголи їх (Пс.
18,5). Алилуя, тричі.

27 Святого мученика Калістрата і дружини
його.
Преподобного отця нашого Ніла, основника й ітумена монастиря Криптоферратського.
28 + Преподобного отця нашого і ісповідника Харитона.
Тропар, глас 8: До джерела сліз твоїх по
токи ісповідання злучйв ти і купіль духовну
вчинйв ти, Харитбне преподобний, і в ній
умиваєш прогрішення, і чйстими предста
вляєш Владйці Богу всіх тих, що з вірою тво
рять пам’ять твою. Тому молй Христа Бога,
щоб спаслйся душі наші.
Кондак, глас 2: Насолодившись, богомудрий, повздержністю і плоті твоєї пожадли
вість приборкавши, явйвся ти як той, що ви
ростає вірою, і, як дерево жйзні посеред раю,
процвів ти, Харитбне всеблаженний, священніший.
Прокімен, глас 7: Возхвмяться препо
добні у славі і возрадуються на ложах своїх
(Пс. 149,5).
Стих: Заспівайте Гбсподеві пісню нову,
похвала його в церкві преподобних (Пс.
149,1).
Апостол до Корінтян, зач. 176 (2 Кр. 4,6-15).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
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Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.

111 , 1).
Стих: Сйльне на землі буде сім'я його
(Пс. 111,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

І святого В’ячеслава, князя чеського.
У цей день празнується собор преподоб
них отців Печерських, що спочивають у ближ
ніх печерах преподобного Антонія.
29 & Преподобного отця нашого Киріяка са
мітника.
Служба преподобному - загальна.

30 & Святого священномученика Григорія,
єпископа Великої Вірменії.
Служба священномученикові - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 166 (1 Кр.
16,13-24).
Причасний: В пам'ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

МІСЯЦЬ ЖОВТЕНЬ
1

Ф Покров Пресвятої Богородиці.

І святого апостола Ананії, одного з семидесятьох. І преподобного отця нашого Романа
Сладкопівця.
Тропар, глас 4: Днесь, благовірні люди,
СВІТЛО празнуємо, отінювані твоїм, Богомати,
пришестям, і, спозираючи на твій пречйстий
образ, покірно мовимо: Покрйй нас чеснйм
твоїм покровом і ізбав нас від усякого зла, молячй Сйна твого, Христа Бога нашого, спастй
душі наші.
КондаКу глас 3: Діва днесь предстоїть у
церкві і з лйками святйх невйдимо за нас мо
литься Богу. Ангели з архиєреями поклоня
ються, апостоли з пророками ликують, бо ради
нас молить Богородиця превГчного Бога.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
1 апостолові,

На всю землю
вййшло вістування їх і до кінців вселенної
глаголи їх (Пс. 18,5).
глас

8:

Апостол до Євреїв, зан. 320 (Євр. 9,1-7).
Алилуя, глас 8: Слухай, дочко, і споглянь,
і прихилй вухо твоє (Пс. 44,11).
Стих: Лицю твоєму помоляться багаті на
роди (Пс. 44,13).
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Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.

2

& Святого священномученика Кипріяна.
І святої мучениці Юстини. І святого Андрея, Христа ради юродивого.
Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Тимотея, зач. 280 (1 Тм. 1,12-17).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.

111 , 1)^
Стих: Сйльне на землі буде сім’я його
(Пс. 111,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.

3 & Святого священномученика Діонисія
Ареопагіта.
Служба священномученикові - загальна.
Апостол у Діяннях, зач. 40 (Ді. 17,16-34).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.

4
Святого священномученика Єротея, єпи
скопа Атенського.
І преподобного отця нашого Франціска
Асижського.
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5

Святої мучениці Харитини.

6

+

Святого і славного апостола Томи.
Тропар, глас 2: Ученикбм Христовим був
ши, божественного собору апостольського спів
учасник, невірством звістйвпш Христове воскресення і його пречйсту страсть діткненням
ствердивши, Томб всехвальний, і нйні нам
просй мйру і велйкої мйлости.
Кондак, глас 4: Премудрости благодаттю
сповнений Христовий апостол і служйтель
ІСТИННИЙ у покаянні клйкав до тебе: Ти єсй
Бог мій і Господь.
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповішіає твердь (Пс. 18,2).
Апостол до Корінтян, зач. 131 (1 Кр. 4,9-16).
Алилуя, глас 1: Ісповїдять небеса чуда

твої. Господи, і істину твою в цфкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді свя
тйх (Пс. 88,8).
Причасний: На всю землю вййшло вісту
вання їх і до К ІН Ц ІВ вселенної глаголи їх (Пс.
18,5). Алилуя, тричі.

7

& Святих мучеників Сергія і Вакха.
Прокімен, глас 4: Святйм, що на землі
його, проявйв Господь усі бажання свої в них
(Пс. 15,3).
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Стих: Я бачив Господа повсякчас передо

мною, бо він праворуч мене, щоб я не похит
нувся (Пс. 15у8).
Апостол до Євреїв, зач. 330 (Євр. 11,33-

п аї

Алилуя, глас 2: Ось, як добре і як гарно,
колй братй живуть укупі (Пс. 132,1).
Стих: Візвали праведні і Господь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх (Пс.
33,18).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.

8
9

Преподобної матері нашої Пелагії.
+ Святого апостола Якова Алфеєвого.
І
преподобного отця нашого Андроніка і
жінки
_ його Атанасії.
Тропар, глас 3: Апостоле святйй Якове,
молй милостйвого Бога, щоб відпущення прогрішень подав душам нашим.
Кондак, глас 2: Того, що твердо в душі
благочестйвих догмати мудрости вложйв, похвалами всі звеличаймо Якова благовісни
ка, бо він предстоіть владйчньому престолові
слави і з усіма ангелами радується, молячйся
неустанно за всіх нас.
Служба святим апостолам - загальна.

10 Святих мучеників Євлампія і Євлампії.
11 Святого апостола Филипа, одного з сімох
дияконів.
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І
преподобного ОТЦЯ нашого Теофана Начертанного, єпископа Нікейського і творця ка
нонів.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол у Діяннах, зач. 20 (Ді. 8,26-39).

11
жовтня, якщо неділя, а якщо ні, в на
ступну неділю, празнуємо пам’ять святих От
ців сьомого собору.
Тропар воскресний.
І Отців, глас 8: Препрославлений ти, Хрй-

сте Боже наш, світйла на землі - отців наших
оснував ти і нйми до істинної віри всіх нас
направив ти. Багатомилосердний, слава тобі.
Також кондак воскресний.
Слава: Кондак Отців, глас 6: Ти —із Отця

несказанно возсіявший Син —з женй родйвся
ПОДВІЙ НИ Й єством. Його вйдячи, не відрікає
мося вйду зображення, але його, благочесно
написавши, вірно почитаємо. І ради того
Церква, держачи істинну віру, цілує ікону вочоловічення Христового.
І нйні: Богородичний, глас 6: Заступнице
християн непостйдна, молйтвенице до Творця
незамінна, не погордй голосами молінь гріш
ників, але вйпереди як благая з поміччю нам,
що вірно співаємо тобі: Поспішйсь на молйтву і скоро прийдй на моління, заступаючи по
всякчас, Богородице, тих, що почитають тебе.
Прокімен воскресний. І пісня Отців, глас
4: Благословен єсй. Господи, Боже отців наших.
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І хвальне, І прославлене ім’я твоє на віки
(Дан. 3,26).
Стих: Бо праведний єсй в усьому, що сотворйв ти нам (Дан. 3,27).
Апостол дня. І Отців: до Євреїв, зач. 334
(Євр. 13,7-16).
Ллилуя гласа. І Отців, глас 1: Бог богів.

Господь мовив, і призвав землю від сходу
сонця до заходу (Пс. 49,1).
Стих: Зберіть йому преподобних його, що
заповідують завіт його в жфтвах (Пс. 49,5).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.

12 Святих мучеників Прова, Тараха й Андроніка.
І преподобного отця нашого Косми Святоградця, єпископа Маюмського і творця канонів.
І пам’ять святого отця нашого Мартина
Милостивого, єпископа Туринського.
Служба мученикам - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).

13 Святих мучеників Карпа, Папили й Агатоніка.
14 Святих мучеників
Протасія й Келсія.

Назарія,

Гервасія,

534

Служби і читання Апостола

& І преподобної матері нашої Параскеви
Терновської.
Служба преподобним жінкам - загальна.
Апостол до Галатів, зан. 208 (Гл. 3,23-29).

15 Преподобного отця нашого Євтимія Нового.
Святого преподобномученика Лукіяна,
пресвітера великої Антіохії.
16 Святого мученика Лонгина, сотника. Служба мученикові - загальна.

17 Святого пророка Осії.
І святого преподобномученика Андрея
Критського.
18

+

Святого апостола і євангелиста Луки.
Тропар, глас 5: Апостольських діянь опо
вісника і євангелія Христового світлого списателя, Луку преславного, неописанного в
Христовій Церкві, піснями священними свя
того апостола похвалім як лікаря, ш;о зціляє
людські немочі, природні недуги і душевні
язі, і того, що молиться неперестанно за душі
наші.
Кондак, глас 2: Правдйвого благочестя
проповідника і несказанних таїн провісника,
звізду церковну. Луку божественного, звели
чаймо, бо Слово вйбрало його з мудрим Пав
лом, учйтелем народів, —єдйн, що знає тайни
серця.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол до Колосян, зан. 260 (Кл. 4,5-9.14.18).
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19 Святого пророка Йоїла. І святого муче
ника у ара.
& І преподобного отця нашого Івана Риль
ського.
Служба преподобному - загальна.

20

О* Святого великомученика Артемія.
Служба мученикові - загальна.

21 & Преподобного отця нашого Іларіона
Великого.
Служба преподобному - загальна.
Апостол до Корінтян, зан. 188 (2 Кр. 9,6-11).

22 Святого рівноапостольного Аверкія, єпи
скопа Єрапольського, чудотворця. І святих сі
мох отроків, що в Ефесі.
Служба святителеві - загальна.

23 & Святого апостола
брата Господнього.

Якова,

по

плоті

Служба святим апостолам - загальна.
Апостол до Галатів, зач. 200 (Гл. 1,11-19).

24 Святого мученика Арети і тих, ш;о з ним.
Служба мученикам - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 330 (Євр. 11,33-

12 , 2).
25 Святих мучеників і нотарів Маркіяна й
Мартирія.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
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Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Ефесян, зач. 224 (Еф. 4,7-13).
Алилуя, глас 4: Візвали праведні і Го

сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
26 ± Святого і славного великомученика
Димитрія Мироточця.
Тропар, глас 3: Як велйкого поборника в
бідах знайшла тебе вселенна, страстотерпче;
ти перемагаєш народи, бо, як скйнув ти ЛГєву
гордйню і на подвиг смілйвим учинйв ти Нестора, так, святйй Димйтріє, молйся Христу
Богу, дарувати нам велйку мйлість.
Кондак, глас 2: Крбви твоєї струями,
Димйтріє, Бог Цфкву обагрйв, давши тобі
кріпость непоборну і зберігаючи град твій непошкбдженим, бо ти - його твердйня.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Тимотея, зач. 292 (2 Тм. 2,1-

10).
Алилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
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рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
27 Святого мученика Нестора. І святих му
чениць Капетоліни і рабині її, Єротиїди.
Служба мученикові - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

28 Святих мучеників Терентія й Неоніли. І
преподобного отця нашого Стефана Савваїта,
творця канонів.
&
І святої мучениці Параскеви, що в Іконії, названої П’ятниця.
Служба мученицям - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 181 (2 Кр. 6,1-10).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

29 Святої преподобномучениці Анастасії.
І
переставлення преподобного отця на
шого Аврамія архимандрита. Ростовського
чудотворця.
30 Святих мучеників Зиновія й Зиновії, се
стри його.
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31 Святих апостолів Стахія, Амплія і тих,
що з ними. І святого мученика Єпімаха.

М ІСЯЦ Ь ЛИСТОПАД
1 & Святих чудотворців і безсребреників
Косми й Дам’яна.
Служба безсребреникам - загальна.

2
Святих мучеників Акиндина, Пигасія,
Афтонія, Єлпидифора й Анемподиста.
Служба мученикам - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).

3
Святих мучеників Акепсими, єпископа,
Йосифа, пресвітера, і Аїтала, диякона. І оно
влення храму святого великомученика Юрія,
що в Лідді, де положено чесне тіло його.
Служба мученикам - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).

4
Преподобного отця нашого Йоаникія Ве
ликого. І святого мученика Никандра, єписко
па Мирського, і Єрмея, пресвітера.
Служба преподобним - загальна.
5

Святих мучеників Галактіона і Єпістими.

6 & Святого отця нашого Павла, архиєпископа Царгородського, ісповідника.
Служба ісповідникові - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 318 (Євр. 8,3-6).

7 Святих тридцять трьох мучеників, щ;о в
Мелітині. І преподобного отця нашого і чудо
творця Лазаря, що постив на Галисійській горі.
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Служба преподобному - загальна.

8
І Собор архистратига Михаїла і інших
безплотних сил.
Тропар, глас 4: Небесних воїнств архистратйги, молимо вас завжди ми, недостойні,
щоб ви вашими молитвами огородйли нас по
кровом крил духовної вашої слави, охороня
ючи нас, що усйльно припадаємо і клйчемо:
Від бід ізбавте нас як чиноначмьники вйшніх сил.
Кондак, глас 2: Архистратйги Божі, служйтелі божественної слави, ангелів начмьники і людей наставники, корйсного нам про
сіть і велйкої мйлости як безплотних архи
стратйги.
Прокімен, глас 4: Ти твориш ангелами
своїми духи і слугами своїми палаючий во
гонь (Пс. 103,4).
Стих: Благословй, душе моя. Господа,
Господи, Боже мій, ти дуже велйчній (Пс.
103.1).
Апостол до Євреїв, зач. 305 (Євр. 2,2-10).
_Ллилуя, глас 5: Хваліте Господа, всі ан
гели його, хваліте його, всі сйли його (Пс.
148.2).
^
Стих: Бо він сказав і сталося, він повелів
і створйлося (Пс. 148,5).
Причасний: Ти твориш ангелами своїми
духи і слугами своїми палаючий вогонь (Пс.
103,4). Алилуя, тричі.
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9
Святих мучеників Онисифора й Порфирія. І преподобної матері нашої Матрони. І
преподобної Теоктисти, що з Лезви.
10 Святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними.
11 Святих мучеників Мини, Віктора й Вікентія. І святої мучениці Стефаніди. І препо
добного отця нашого і ісповідника Теодора
Студита.
Прокімен, глас 4: Святйм, що на землі
його, проявйв Господь усГ бажання свої в них
(Пс. 15,3).
Стих: Я бачив Господа повсякчас передо

мною, бо він праворуч мене, щоб я не похит
нувся (Пс. 15,8).
Апостол до Ефесян, зан. 233 (Еф. 6,10-17).
1 преподобному: до Євреїв, зач. 335 ( Євр. 13,
17-21).
Ллилуя, глас 4: Візвали праведні і Го

сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Блажен муж, що боїться Господа,
заповіді його дуже любі йому (Пс. 111,1).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.
12 & Святого отця нашого Івана Милости
вого, патріярха Олександрійського. І препо
добного отця нашого Ніл а.

542

Служби і читання Апостола

Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Євреїв, зач. 311 (Євр. 4,145,10).
Алилуя, глас 2: Уста праведного по

вчаться премудрости і язйк його промовить
суд (Пс. 36,30).
Стих: Закон Бога його в серці його і не
зупйняться стопи його (Пс. 36,31).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.
І Святого священномученика Иосафата, архиєпископа Полоцького.
Тропар, глас 4: Світйльник світлий явйвся ти, священномучениче Иосафате, бо як
пастир добрий поклав ти душу твою за вівці,
розбратолюбними ворогами убйтий ти, і уві
йшов ти у святая святйх, з безплотними пере
буваючи. Тому молимо тебе, многострадмьний: Молй начальника пастирів, Христа, удо
стоїти нас стати по правому овець стану і спастй душі наші.
Кондак,
глас 4: Вогненним сяянням
розп'ятого Христа в юності просвічений, ан
гелам ти уподббився в монашім житті і благочесно в святйтельстві ти пожйв: ясно пропо
відував ти з’єднання та погасйв розбратолюбних роздором розпмені серця мученицькою
твоєю кров’ю і вінець від Христа прийняв ти.
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Тому пом’янй нас, ми клйчемо до тебе: Радуй
ся, непохйтний стовпе з’єднання.
Прокімен, глас 1: Чесна пф ед Господом
смерть преподобних його {Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Євреїв, зач. 311 (Євр. 4,14-5,10).
Ллилуя, глас 2: Священики твої зодяг

нуться в праведність і преподобні твої возрадуються (Пс. 131,9).
Стих: Праведник, як фінік, розцвіте і, як
кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
13 + Святого отця нашого Івана Золотоустого, архиєпископа Царгородського.
Тропар, глас 8: Уст твоїх благодать зася
явши, як СВІТЛІСТЬ вогню, вселенную просвітйла, не срібролюбія скарбй світові придб^а,
висоту смиренномудрія нам показала, але,
твоїми словами навчаючи, отче Іване Золотоустий, молй Слово, Христа Бога, щоб спаслйся
душі наші.
Кондак, глас 6: З небес прийняв ти боже
ственну благодать і твоїми устами навчаєш
усіх поклонятися в Тройці єдйному Богу,
Іване Золотоустий, всеблаженний, преподоб
ний, достойно хвалимо тебе, бо ти є настав
ник, тому що божественне являєш.
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Прокімен,

глас 1: Уста мої промовлять

премудрість і роздуми серця мого - розуміння
(Пс. 48,4).
Стих: Послухайте це, всі народи, почуй
те, всі, хто живете по вселенній (Пс. 48,2).
Апостол до Євреїв, зач. 318 (Євр. 7,26-8,2).
Ллилуя, глас 2: Уста праведного по

вчаться премудрости і язйк його промовить
суд (Пс. 36,30).
Стих: Закон Бога його в серці його і не
зупйняться стопи його (Пс. 36,31).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7).
14 +

Святого і всехвального апостола Филипа.
Тропар, глас 3: Прикрашується вселенна,
Етібпія ликує/ наче вінцем красується, через
тебе просвітйвшися, СВІТЛО торжествує пам’ять
твою, богогласний Филйпе^Всіх бо вірувати в
Христа навчйв ти і біг життя довершйв ти до
стойно Євангелія./Тому смілйво простягається
етібпська рука до Бога; його молй дарувати
нам велйку мйлість.
Кондак, глас 8: Ученйк і друг твій, і наслі
дувач страстей твоїх вселенній тебе. Бога,
проповідував богогласний Филйп/Йогб моли
твами від ворогів пребеззакбнних Церкву твою
і всякий град твій, Богородиці ради, збережй,/
Многомилостйвий.
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
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Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол до Корінтян, зач. 131 (1 Кр. 4,9-16).
Ллилуя, глас 1: Ісповїдять небеса чуда

твої, Господи, і істину твою в цфкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді свя
тйх (Пс. 88,8).
Причасний: На всю землю вййшло вісту
вання їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс.
18,5). Алилуя, тричі.

15 Святих мучеників і ісповідників Гурія,
Самона й Авіва.
Служба мученикам - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).

16 +

Святого апостола і євангелиста Матея.
Тропар, глас 3: Ти щйро від мйтниці пі
шов слідом за Владйкою Христбм, що з-за добротй з’явйвся людям на землі і поклйкав
тебе. Як вйбраний апостол і голоснйй благо
вісник Євангелія вселенній з’явйвся ти. Ради
того почитаємо чесну пам’ять твою, Матею
богогласний. Молй Христа Бога, щоб відпу
щення гріхів подав душам нашим.
Кондак, глас 4: Мйтарства ярмо відкйнувши, запряг ти себе в ярмо правди і з’явйвся ти, як купець найособлйвіший, принісши
багатство - з висотй премудрість. Від тоді-то
проповідував ти слово істини і воздвйг єсй
душі млявих, написавши час суду.
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Служба святим апостолам - загальна.

17 Святого отця нЕшіого Григорія, єпископа
Неокесарійського, чудотворця.
Служба святителеві - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 151

(1 Кр.

12^ - 11).

18 Святих мучеників Платона й Романа.
19 Святого пророка Авдія. І святого муче
ника ^арлаама.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2)
Апостол до Колосян, зач. 250 (Кл. 1,12-18).
Алилуя, глас 4: В ізвм и праведні і Го

сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь. (Пс. 33,20).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.
20 Передпразденство Входу в храм Пресвя
тої Богородиці. І преподобного отця нашого
Григорія Декаполіта. І святого отця нашого
Прокла, архиєпископа Царгородського.
Тропар передпразденства, глас 4: Радість
усім передвіщає нйні Анна, родйвши супротйвний п еч м і плід - єдйну приснодГву, яку і
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приводить Я К сущий храм Бога Слова і Матір
чйсту, молитвй Д ІЮ Ч И , днесь із радістю у храм
Господній.
Кондак, глас 4: Днесь радістю сповнилася
вся вселенна у славетному празнику Богоро
диці, зовучи: Вона є тінь небесна.

21 0 Вхід у храм Пресвятої Владичиці
нашої Богородиці і приснодіви Марії.
Тропар празника, глас 4: Днесь благово

ління Божого предзображення і спасення лю
дей проповГдання, у Божому храмі Діва ясно
з’являється і Христа всім предзвіщає. їй і ми
голосно заклйчмо: Радуйся, промислу Створйтеля сповнення.
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: Пречйстий
храм Спасів, дорогоцінна світлйця і Діва, свя
щенна скарбнйця Божої слави днесь уво
диться в дім Господній, благодать з собою
вводячи, що в Дусі божественнім, яку оспіву
ють ангели Божі: Вона є оселя небесна.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Євреїв, зан. 320 (Євр. 9,1-7).
Алилуя^ глас 8: Слухай, дочко, і споглянь,
і прихилй вухо твоє (Пс. 44,11).
Стих: Лицю твоєму помоляться багаті на
роди (Пс. 44,13).
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Замість Достойно, співаємо аж до віддан
ня: Ангели, бачачи вхід Пречйстої, здивува

лися, як Діва ввійшла у святая святйх.
/ ірмос, глас 4: Як одушевленного Божого
кивбту, нехай ніяк не дотикається рука
оскверненних. А уста вірних, гблос ангела ви
співуючи, Богорбдиці, невмовкаючи, з ра
дістю нехай клйчуть: Справді вйще всіх ти
єсй, Діво чйста.
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Госпбднє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.
22 Святого апостола Филимона і тих, що з
ним.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол до Филимона, зач. 302 (Фм. 1,1-25).

23 Святих отців наших Амфілохія, єпископа
Іконійського, і Григорія, єпископа Акрагантійського.
Служба святителям - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 334 (Євр. 13,7-16).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Гбсподі, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.

24 & Святої великомучениці Катерини. І
святого великомученика Меркурія.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх. Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
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глас 4: В ізвм и праведні і Го

сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь. (Пс. 33,20).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
25 Святих отців наших і священномучеників, Климента, папи Римського, і Петра, єпи
скопа Олександрійського.
У цей день віддається празник Входа в
храм Пресвятої Богородиці.
Служба празника. І священномученикам загальна.
Апостол празника. І святим: до Филип'ян, зач. 246 (Фл. 3,20-4,3).
Причасний святим: В пам’ять вічну буде
праведник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,67). Алилуя, тричі.

26 Преподобного отця нашого Аліпія Стовп
ника.
^
І пам’ять посвячення храму святого вели
комученика Юрія, ш;о в Києві перед воротами
Святої Софії.
Служба мученикові - загальна.

27 Святого великомученика Якова Персянина. І преподобного отця нашого Палладія.
Служба мученикові - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
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28 О* Преподобномученика Стефана Нового.
І святого мученика Іринарха.
Служба преподобномученикові - загальна.
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

29 Святого мученика Парамона. І святого
мученика Філумена. І преподобного Акакія,
про якого мова у Ліствиці.
30 + Святого і всехвального апостола Андрея Первозваного.
Тропар, глас 4: Як первозваний з апосто
лів і як верховного брат Владйці всіх, Андрею,
молйся, мир вселенній дарувати і душам на
шим велйку мйлість.
Кондак, глас 2: Мужности богогласника,
якого ім’я святкуємо, і верховного послідувателя Церкви, Петрового родича возхвалГм, бо,
як давно тому, так і нйні до нас заклйкав:
Прийдіть - ми знайшлй, кого бажали.
Служба святим апостолам - загальна.

М ІСЯЦЬ ГРУДЕНЬ
1

Святого пророка Наума.

2

Святого пророка Аввакума.

3

Святого пророка Софонії.

4
О* Святої великомучениці Варвари. І
преподобного отця нашого Івана Дамаскина.
Служба мученицям - загальна.
Апостол до Галатів, зач. 208 (Гл. 3,23-29).

5
+ Преподобного й богоносного отця на
шого Сави Освященного.
Тропар, глас 8: Потоками сліз твоїх ти не
родючу пустйню управив і з глибинй зітхан
нями ти в трудах приніс стократні плодй, і
був ти світйльником вселенної, сіяючи чуде
сами, Саво, отче наш. Молй Христа Бога, щоб
спаслйся душі наші.
Кондак, глас 8: Як жертву Богу непорочну
від дитйнства ти приніс себе доброчесністю,
Саво блаженний, ставшись садівником благо
честя; тому був ти преподобних окрасою і жи
телем пустйнним, достойним похвалй. Тому
клйчемо до тебе: Радуйся, Саво пребагатий.
Прокімен, глас 7: Чесна пф ед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Галатів, зач. 213 (Гл. 5,22-6,2).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
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Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.
111. 1).
Стих: Сйльне на землі буде сім’я його
(Пс. 111,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

6
± Святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир Ликійських, чудотворця.
Тропар, глас 4: Правилом в Гри і образом
лагідности, учйтелем повздержности явйла
тебе твоєму стаду всіх речей істина. Ради
цього придбав ти смиренням високе, убогістю
- багате, отче, священноначальнику Миколаю.
Молй Христа Бога, щоб спаслйся душі наші.
Кондак, глас 3: В Мйрах, святйй, священнослужйтелем показався ти, бо, Христове Єван
геліє, преподобний, сповнивши, положйв ти
душу твою за людей твоїх і спас неповйнних
від смерти. Ради цього освятйв ти себе як велйкий таїнник Божої благодаті.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Євреїв, зач. 335 (Євр. 13,17-21).
Ллилуя, глас 4: Свяш;еники твої зодяг

к/

нуться в праведність і преподобні твої возрадуються (Пс. 131,9).
Стих: Блажен муж, що боїться Господа,
заповіді його дуже любі йому (Пс. 111,1).
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Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

7 Святого отця нашого Амвросія, єпископа
Медіолянського.
8

Преподобного отця нашого Патапія.

9
± Зачаття святої Анни, коли зачала
Пресвяту Богородицю.
Тропар, глас 4: Днесь узи бездГтности розрішаються, Иоакйма бо й Анну вйслухавши,
Бог проти надії явно обГцює, що вонй родйтимуть Богодівйцю, з якої сам родйвся неопи
санний, що, ставши ЧОЛОВІКОМ , ангелові пове
лів співати їй: Радуйся, благодатна. Господь з
тобою.
Кондак, глас 4: Празнує днесь вселенна
зачаття Анни, що сталося від Бога, бо вона породйла понад усяке слово ту, що родйла Слово.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх. Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Галатів, зач. 210 (Гл. 4,22-31).
Алилуя, глас 1: Спасення праведним від
Господа і оборонець він їм у часі скбрби (Пс.
36,39).
Стих: І поможе їм Господь, і ізбавить їх,

і забере їх від грішників, і спасе їх, бо упо
вали на нього (Пс. 36,40).

Служби і читання Апостола

554

Достойно, співаємо: Величай,
душе моя, преславне зачаття Божої Матері.
І ірмоСу глас 1: Життєприймаюче джерело,
завжди текуче, світлоносний світйльник бла
годаті, храм одушевленний, скйнію пречйсту,
від небес до землі просторішу — Богородицю,
вірні, величаємо.
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі,
Замість

10 Святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа.
Служба мученикам - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).

11 Преподобного отця нашого Даниїла Стовп
ника.

Неділя святих Праотців
Тропар воскресний.
І Праотців, глас 2: Вірою праотців опр^дав ти,

з народів через них ти Цфкву наперед заручйв.
Х в^яться у славі святі, бо з сімени їх є плід
благословенний —та, що без сімени родйла те
бе. їх молитвами, Хрйсте Боже, помйлуй нас.
Слава, і нйні: Кондак Праотців, глас 6:
Рукопйсаному образові не поклонйвшися, але,
неописанним єством захистйвшися, триблаженні, в подвизі вогню ви прославилися і, по
серед нестфпного полум’я стоячй, Бога ви
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призвали: Поспішйсь, о, Щедрий, і скоро прийдй як милостйвий нам на поміч, бо ти мо
жеш, якщо воля твоя.
Прокімен, глас 4, пісня Отців: Благословен єсй. Господи, Боже отців наших, і хваль
не, і прославлене ім’я твоє на віки (Дан. 3,26).
Стих: Бо праведний єсй в усьому, що сотворйв ти нам (Дан. 3,27).
Апостол до Колосян, зач. 257 (Кл. 3,4-11).
Ллилуя, глас 4: Мойсей і Арбн між єреями

його і Самуіл між тйми, що призивають ім’я
його (Пс. 98,6).
Стих: Призивми Господа і він вйслухав
їх (Пс. 98,6).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.

12 & Преподобного отця нашого Спиридона
чудотворця, єпископа Трімитійського.
Служба святителеві - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 335 (Євр. 13,17-21).

13 + Святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія й Ореста.
І святої мучениці Лукії, діви.
Тропар, глас 4: Мученики тво'і. Господи, у
страданнях своїх прийнялй вінці нетлінні від
тебе. Бога нашого. Мавши бо кріпость твою.

556

Служби і читання Апостола

вонй мучйтелів подолали, сокрушили 1 демо
нів зухвальства безсйльні. їх молитвами
спасй душі наші.
КондаКу глас 2 : Як світйльник явйвся ти
СВІТЛ ІШ И Й у темряві невідання сидячим, страстотерпче, вірою бо, як копієм, захистйвшись,
роз’ярення ворогів ти не побоявся, Євстратіє,
бувши з рйторів найкрасномбвніший.
Прокімен, глас 4: Святйм, ш;о на землі
його, проявйв Господь усі бажання своі в них
(Пс. 15,3).
Стих: Я бачив Господа повсякчас передо

мною, бо він праворуч мене, ш;об я не похит
нувся (Пс. 15,8).
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Алилуя, глас 4: В ізвм и праведні і Господь

вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх
(Пс. 33,18).
Стих: Блажен муж, ш;о боїться Господа,
заповіді його дуже любі йому (Пс. 111,1).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.

14 Святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна й Каленика.
15 Святого священномученика Єлевтерія. І
преподобного отця нашого Павла, що в Латрі.
&
І святого отця нашого Стефана ісповідника, архиєпископа Сурожського.
16 Святого пророка Аггея.
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17 & Святого пророка Даниїла. І святих
трьох отроків, Ананії, Азарії й Мисаїла.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Євреїв, зач. 330 (Євр. 11,33-

12, 2).
Алилуя,

глас 4: Візвали праведні і Го

сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
18 Святого мученика Севастіяна і дружини
його.

Субота перед Різдвом Христовим
Прокімен, алилуя і причасний дня.
Апостол до Галатів, зач. 205 (Гл. 3,8-12).

Неділя перед Різдвом Христовим,
святих Отців
Тропар воскресний.
І Отців, глас 2: Велйкі подвиги віри, в

джерелі полум’я, як на спокійній воді, святі
три отроки радувалися; і пророк Даниіл па
стирем левів, наче овець, являвся. їх моли
твами, Хрйсте Боже, спасй душі наші.
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Слава, і нйні: Кондак Отців, глас 6: Рукопйсаному образові не поклонйвшися, але, не
описанним єством захистйвшися, триблаженні, в подвизі вогню ви прославилися і, посеред
нестерпного полум’я стоячй. Бога ви призва
ли: Поспіпійсь, о. Щедрий, і скоро прийдй як
милостйвий нам на поміч, бо ти можеш, якщо
воля твоя.
Прокімен, глас 4, пісня Отців: Благословен єсй. Господи, Боже отців наших, і хвм ьне, і прославлене ім’я твоє на віки (Дан. 3,26).
Стих: Бо праведний єсй в усьому, що сотворйв ти нам (Дан. 3,27).
Апостол до Євреїв, зан. 328 (Євр. 11,910.17-23.32-40).
Алилуя, глас 4: Боже, ушйма нашими ми
почули і ОТЦІ наші сповістйли нам (Пс. 43,2).
Стих: Ти спас нас від тих, що напастують

нас, і тих, що ненавидять нас, засоромив ти
(Пс. 43,8).
Принасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похваїла {Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.

19 Святого мученика Боніфатія.
20 & Передпразденство Різдва Господа Бо
га і Спаса нашого Ісуса Христа. І святого свя
щенному ченика Ігнатія Богоносця.
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Тропар передпразденства, глас 4: Готуйся,

Вифлеєме, розкрййся всім, Єдеме, красуйся,
Євфрате, бо дерево життя в вертепі розквіт
нуло від Діви. Гі лоно раєм мисленним явйлося, в якому - божественний сад. З нього, їв
ши, будемо жйти і не, як Адам, помремо. Христбс рождається, щоб оновйти уп м и й колйсь образ.
Кондак, глас 3: Діва днесь гряде, щоб не
вимовно родйти у вертепі превічне Слово. Ра
дій, вселенно, почувши це, прослав з анге
лами й пастирями того, що хоче явйтися ди
тям малйм —превічного Бога.
Служба священномученикові - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 311 (Євр. 4,145,10).

21 Передпразденство Різдва Христового.
Святої мучениці Юліянії.
22 Передпразденство Різдва Христового.
Святої великомучениці Анастасії.
Служба мученицям - загальна.
Апостол до Галатів, зач. 208 (Гл. 3,23-29).

23 Передпразденство Різдва Христового.
Святих десятьох мучеників, що в Криті.
Служба мученикам - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.
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24 Передпразденство Різдва Христового.
Святої преподобномучениці Євгенії.
На Царських часах
у Навечір’я Різдва Христового
На 1-му
На 3-му
На 6-му
На 9-му

часі
часі
часі
часі

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

до
до
до
до

Євреїв, зач. 303
Галатів, зач. 208
Євреїв, зач. 304
Євреїв, зач. 306

Євр. 1,1-12
Гл. 3,23-29
Євр. 1,10-2,3
Євр. 2,11-18

На Літургії св. Василія Великого,
якщо служиться без вечірш
Тропар навечір’я, глас 4: Запйсувалась іноді

у Вифлеємі Маріям зо старцем Йбсифом, що
був з роду Давйда; вона ж носйла в утробі без
сімейне Рождення. Настав же час різдва, і ні
одного МІСЦЯ в гостйнниці не було; але пйшною палатою вертеп Царйці став. Христос рождається, щоб воскресйти упалий колйсь образ.
Кондак, глас 3: Діва днесь гряде, щоб не
вимовно родйти у вертепі превічне Слово. Ра
дій, вселенно, почувши це, прослав з анге
лами й пастирями того, що хоче явйтися ди
тям малйм —превічного Бога.
Прокімен, глас 1: Господь сказав мені:
Син мій єсй ти, я днесь родйв тебе (Пс. 2,7).
Стих: Просй в мене і я дам тобі народи у
спадщину, і кінці землі —тобі в посілість (Пс.
2 , 8).
Апостол до Євреїв, зач. 303 (Євр. 1,1-12).
Якщо навечір’я в субот у або неділю: до Гала
тів, зач. 207 (Гл. 3,15-22).
Ллилуя, глас 5.-Сказав Господь Гбсподеві

моєму: Сидй праворуч мене, поки не покладу
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(Пс. 109,1).

Стих: Жезл сйли пошле тобі Господь від
Сібну і володій посеред ворогів твоїх (Пс.
109,2).
Стих: Із утроби перед зірнйцею родйв я
тебе - клявся Господь і не розкаявся (Пс.
109,3-4).
Замість Достойно, співаємо: Тобою раду

ється, Благодатная, всяка твар, ангельський
собор і чолов{чеський рід, освященний храме і
раю словесний, дівственна похвало, що із неї
Бог воплотйвся і младенцем став - перед ві
ками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворйв і утробу твою просторішою небес
учинйв. Тобою радується. Благодатная, всяка
твар, слава тобі.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Ажілуя, тричі.

25 ф Різдво Господа Бога і Спаса на
шого Ісуса Христа.
Антифон 1
Стих 1: Ісповімся тобі. Господи, всім сф цем моїм, розповім про всі чуда твої (Пс. 9,2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,

спасй нас.
Стих 2: На раді праведних і сбньмі - ве-

лйкі діла Господні, явлені в усіх вблях його
(Пс. 110,1-2).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: Ісповідування і велич —діло його,
і правда його перебуває повік віку (Пс. 110,3).
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Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Антифон 2
Стих 1: Блажен муж, що боїться Господа,
заповіді його дуже любі йому (Пс. ПІ Л) Приспів: Спасй нас, Сйну Божий, що ро-

дйвся від Діви, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 2: Сйльне на землі буде сім’я його,
рід правих благословйться (Пс. 111,2).
Спасй нас, Сйну Божий, що родйвся від
Діви, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Слава і багатство в домі його і
правда його перебуває повік віку (Пс. 111,3).
Спасй нас, Сйну Божий, що родйвся від
Діви, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
Антифон З
Стих 1: Сказав Господь Гбсподеві моєму:

Сидй праворуч мене, поки не покладу ворогів
твоїх підніжжям ніг твоїх (Пс. 109,1).
Тропар, глас 4: Різдво твоє, Хрйсте Боже
наш, засвітйло світові світло розуміння: в
ньому бо ті, що звіздам служйли, від звіздй
навчйлися поклонятися тобі — Сонцю правди,
і пізнавати тебе - Схід з висотй. Господи,
слава тобі.
Стих 2: Жезл сйли пошле тобі Господь від
Сібну і володій посеред ворогів твоїх (Пс.
109,2).
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Тропар: Різдво твоє, Хрйсте Боже наш:
Стих 3: З тобою н ачм о в день сйли твоєї,
у світлостях святйх твоїх (Пс. 109,3).
Тропар: Різдво твоє, Хрйсте Боже наш:
Вхідне: Із утроби перед зірнйцею родйв я
тебе - клявся Господь і не розкаявся: Ти єрей
ПОВІК за чйном Мелхіседека (Пс. 109,3-4).
Тропар: Різдво твоє, Хрйсте Боже наш:
Слава, і нйні: Кондак, глас 3: ДГва днесь
преістбтного родить і земля вертеп неприступ
ному приносить. Ангели з пастирями славо
словлять, а волхвй зо звіздбю подорожують, бо
ради нас родйлося дитя мале - превічний Бог.
Замість Трисвятого: Ви, що в Христа

хрестйлися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
Прокімен, глас 8: Вся земля нехай покло
ниться тобі і співає тобі, нехай же співає
імені твоєму, Всевйшній (Пс. 65,4).
Стих: Восклйкніте Гбсподеві, вся земля,
співайте ж'імені його, віддайте славу хвалі
його (Пс. 65,2).
Апостол до Галатів, зач. 209 (Гл. 4,4-7).
Алилуя, глас 1: Небеса повідають славу

Божу, творіння ж рук його сповіщає твердь
(Пс. 18,2).
Стих: День дневі передає слово і ніч ночі
об’являє розуміння (Пс. 18,3).
Замість Достойно, співаємо аж до віддан
ня: Величай, душе моя, у вертепі народже

ного Царя Христа.
І ірмос, глас 1: Таїнство чудне бачу і пре

славне: небо - вертеп, престол херувймський
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— Діву, ясла - вмістйлище, в якйх возлїг невмістймий Христбс Бог. Його оспівуючи вели
чаємо.
Принасний: Ізбавління послав Господь лю
дям своїм (Пс. 110,9). Алилуя, тричі.
26 & Собор Пресвятої Богородиці.
І пам’ять святого священномученика Євтимія, єпископа Сардійського.
Тропар празник, глас 4: Різдво твоє, Хрйсте Боже наш, засвітйло світові світло розу
міння: в ньому бо ті, що звіздам служйли, від
звіздй навчйлися поклонятися тобі — Сонцю
правди, і пізнавати тебе - Схід з висотй. Го
споди, слава тобі.
Слава, і нйні: Кондак, глас 6: Раніш зір
ниці від Отця без матері роджений —на землі
без отця днесь воплотйвся з тебе. Тим-то
звізда благовісту є волхвам, ангели ж із пасти
рями оспівують несказанне різдвб твоє. Бла
годатная.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Євреїв, зач. 306 (Євр. 2,11-18).
Алилуя, глас 8: Воскресни, Господи, в упо
кій твій, ти і кивбт святйні твоєї (Пс. 131,8).
Стих: Клявся Господь Давйдові істиною і
не відречеться її (Пс. 131,11).
Замість Достойно, співаємо: Величай,
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чеснішу 1 славнішу від гбрних ВО
ЇНСТВ - Діву пречйсту, Богородицю.
І ірмос, глас 1: Любе то нам, бо безпечне
від страху, вигідне мовчання: з люббви же,
Діво, прясти пісні, милозвучно складені, не
легко є. Але, о. Мати, сйлу, як ти звблиш, по
дай.
Причасний: Ізбавління послав Господь
людям своїм (Пс. 110,9). Алилуя, тричі.
М ОЯ,

Субота по Різдві Христовім
Прокімен, глас 4: Пом’яну ім’я твоє у вся
кім роді і роді (Пс. 44,18).
Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і прихилй вухо твоє (Пс. 44,11).
Апостол до Тимотея, зач. 288 (1 Тм. 6,11-16).
Алилуя, глас 8: Воскресни, Господи, в упо
кій твій, ти і кивбт святйні твоєї (Пс. 131,8).
Стих: Клявся Господь Давйдові істиною і
не відречеться її (Пс. 131,11).
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.

Неділя по Різдві Христовім
Пам’ять святих і праведних
Йосифа обручиика, Давида царя
і Якова, брата Божого
Тропар воскресний, і празника, глас 4: Різ

дво твоє, Хрйсте Боже наш, засвітйло світові
світло розуміння: в ньому бо ті, що звіздам
служйли, від звіздй навчйлися поклонятися
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тобі - Сонцю правди, і пізнавати тебе —Схід
з висотй. Господи, слава тобі.
І святим, глас 2: Благовістуй, Ибсифе, чу
деса Давйдові, богоотцю. Ти бачив Діву, що
родйла; з пастирями славословив ти, з волхва
ми поклонйвся ти, від ангела вістку прийняв
ши. Молй Христа Бога спастй д з^ і наші.
Слава: Кондак святіш, глас 3: Днесь радости сповняється божественний Давйд, а
Ибсиф хвалу з Яковом приносить; вінець бо
прийнявши через споріднення з Христбм, ра
дуються, і несказанно на землі родженого
оспівують, і клйчуть: Щедрий, спасай тих, що
тебе почитають.
І нйні: Кондак празника, глас 3: Діва днесь
преістбтного родить і земля вертеп непри
ступному приносить. Ангели з пастирями сла
вословлять, а волхвй зо звіздбю подорожують,
бо ради нас родйлося дитя мале — превічний
Бог.
Прокімен гласа. І святим, глас 4: Дйвний
Бог у святйх своїх. Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Галатів, зач. 200 (Гл. 1,11-19).
Ллилуя, глас 4: Пом’янй, Господи, Давйда
і всю крбтость його (Пс. 131,1).
Стих: Бо клявся він Гбсподеві, обіцявся
Богові Якова (Пс. 131,2).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
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правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.

27 & Святого апостола, первомученика й
архидиякона Стефана.
І преподобного отця нашого і ісповідника
Теодора Начертанного, творця канонів.
Тропар, глас 4: Подвигом добрим зма
гався ти, первомученику Христовий і апосто
ле, і нечестя мучйтелів вйявив ти, бо, камін
ням побйтий з рук беззаконних, вінець при
йняв ти з високої деснйці і до Бога взивав ти,
клйчучи: Господи, не постав їм цього гріха.
Кондак, глас 3: Владйка вчора до нас у
тілі приходив — а раб днесь із тіла виходив;
учора той, що царює, в тілі родйвся - днесь
раба камінням побивають. Задля того і кін
чається первом^еник і божественний С теф ^.
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол у Діяннях, зач. 17 (Ді. 6,8-7,5.47-60).
Алилуя, глас 1: Ісповїдять небеса чуда

твої, Господи, і істину твою в церкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді свя
тйх (Пс. 88,8).
Причасний: На всю землю вййшло вісту
вання їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс.
18,5). Алилуя, тричі.
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28 Святих мучеників двадцять тисяч, спале
них у Нікомидії.
Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорбниш
нас і збережеш нас від рбду цьогб і повік (Пс.
11, 8).
Стих: Спасй мене, Гбсподи, бо не стм о
праведного (Пс. 11,2).
Апостол до Римлян, зач. 96 (Рм. 8,3-9).
Ллилуя, глас 4: Восклйкніте Гбсподеві,

вся земля, співайте ж імені його, віддайте
славу хвалі його (Пс. 65,2).
Стих: Бо ти вйпробував нас. Боже; перетопйв нас, як перетоплюється срібло (Пс.
65,10).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.

29 Святих младенців, за Христа вбитих у
Вифлеємі. І преподобного отця нашого Маркелла, ігумена обителі неусипаємих.
Прокімен, глас 6: Хваліте, отроки, Госпо
да, хваліте ім’я Господнє (Пс. 112,1).
Стих: Неплідну оселяє він у домі, як ма
тір, що веселйться дітьмй (Пс. 112,9).
Апостол до Корінтян, зач. 180 (2 Кр.
5,15-21).
Алилуя, глас 5: Пролилй кров їх, неначе

воду, кругом Єрусалйму і не було кому похо
вати (Пс. 78,3).
Стих: Нехай пізнають народи помсту ізза пролйтої крбви рабів твоїх (Пс. 78,10).
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Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.

30 Святої мучениці Анісії. І преподобного
Зотика, пресвітера і кормителя сиріт.
31 Преподобної матері нашої Меланії Рим
лянки. У цей день віддається празник Різдва
Христового.
Служба вся празника.
Апостол дня.

МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ
1 0 Обрізання Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа.
І пам’ять святого отця нашого Василія Ве
ликого, архиєпископа Кесарії Кападокійської.
Тропар празникау глас 1: На престолі вогневйднім у вйшніх сидйш з Отцем безначмьним і божественним твоїм Д ^ ом . Благозвблив ти родйтися на землі з Дівйці, що не знала
мужа — твоєї матері, Ісусе. Того ради й обрі
зання довершено на тобі, людйні восьмиден
ній. Слава преблагому твоєму задзпуіові, слава
промислові твоєму, слава низхбдженню тво
єму, єдйний Чоловіколюбче.
І святому у глас 1: На всю землю вййшло
вістування твоє, прийняла бо вона слово твоє,
що ним боголГпно навчйв ти; природу того, що
існує, пояснйв ти, звичаї людські прикрасйв ти — царське священство, отче преподоб
ний Васйліє. Молй Христа Бога за спасення
душ наших.
Слава: Кондак святому, глас 4: Явйвся
єсй основою непохйтною Церкви, подаючй всім
людям владйцтво неукрадне, запечатавши
твоїми веліннями, небоявленний Васйліє пре
подобний.
І нйні: Кондак празника, глас 3: Всіх Го
сподь обрізання терпйть і людські прогрГшення як благйй обрізує, дає спасення світові; і
радується в вйшніх і Творця єрарх, і світло
носний, і божественний таінник Христовий,
Васйлій.
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Прокімену глас 6: Спасй, Господи, людей
твоїх і благословй насліддя твоє (Пс. 27,9).
Стих: До тебе, Господи, взиватиму. Боже

мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
І святому, глас 1: Уста мої промовлять

премудрість і роздуми серця мого —розуміння
(Пс. 48,4).
Апостол до Колосян, зач. 254 (Кл. 2,8-12).
І святому: до Євреїв, зач. 318 (Євр. 7,26-8,2).
Алилуя, глас 8: Пастирю Ізраїля, почуй,
ти, що ведеш Йбсифа (Пс. 79,2).
Стих: Уста праведного повчаться премудрости і язйк його промовить суд (Пс. 36,30).
Замість Достойно, співаємо: Тобою раду

ється, Благодатная, всяка твар, ангельський
собор і чолов{чеський рід, освященний храме і
раю словесний, дівственна похвало, що із неї
Бог воплотйвся і младенцем став - перед ві
ками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворйв і утробу твою просторішою небес
учинйв. Тобою радується. Благодатная, всяка
твар, слава тобі.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1).
Другий: В пам'ять вічну буде праведник,
злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя,
тричі.

Субота перед Просвіщанням
Прокімен, алилуя і причасний дня.
Апостол до Тимотея, зач. 284 (1 Тм. 3,14-4,5).
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Неділя перед Просвіщенням
Прокімен, глас 6: Спасй, Господи, людей
твоїх і благословй наслГддя твоє (Пс. 27,9).
Стих: До тебе, Господи, взиватиму. Боже

мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
Апостол до Тимотея, зач. 298 (2 Тм. 4,5-8).
Алилуя, глас 8: Боже, ущедри нас і благо
словй нас (Пс. 66,2).
Стих: Просвітй лице твоє на нас і помйлуй нас (Пс. 66,2).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

2

Передпразденство Просвіщення.
І святого отця нашого Сильвестра, папи
Римського.
Тропар передпразденства, глас 4; Готуйся,
Завулбне, красуйся, Нефталіме, Йордане рі
ко, стань, радісно приймй Владйку, що йде
хрестйтися. Веселйся, Адаме, з праматір’ю, не
скривайтесь, як колйсь у раю, бо той, що ба
чив вас нагими, явйвся, щоб зодягнути в пер
вісну одежу. Христбс явйвся, хотячй оновйти
всю твар.
Кондак, глас 4: У струях днесь Йорданових був Господь, каже Іванові: Не бійся мене
хрестйти, я бо прийшов спастй Адама перво
зданного.
Служба святителеві - загальна.
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3

Передпразденство Просвіщення.
Святого пророка Малахії. І святого муче
ника Гордія.
Служба мученикові - загальна.

4

Передпразденство Просвіщення.
Собор святих семидесятьох апостолів. І
преподобного отця нашого Теоктиста ігумена,
що в Кукумі Сікелійській.
Служба святим апостолам загальна.
Апостол до Римлян, зач. 96 (Рм. 8,8-14).

5

Передпразденство Просвіщення.
І
святих мучеників Теопемпта й Теони. І
преподобної Синклитікії.
На Царських часах у Навечір’я Просвіщення
На 1-му
На 3-му
На 6-му
На 9-му

часі
часі
часі
часі

Апостол
Апостол
Апостол
Апостол

у Діяннях, зач. 33
у Діяннях, зач. 42
до Римлян, зач. 91
до Тита, зач. 302

Ді. 13,25-33
Ді. 12,1-8
Рм. 6,3-11
Тт. 2,11-14;3,4-7

На Літургії св. Василія Великого,
якщо служиться без вечірні
Тропар навечір’я, глас 4: Повернулася на

зад ІНОДІ ріка Йордан під мйлоттю Єлисеєвою,
колй ВОЗНІССЯ Ілля, і розділйлися води обабіч,
і сталася сушею дорога, що була мокрою - в
образ воістину хрещення, якйм ми пливуче
£усл6 життя проходимо. Христбс явйвся у
Йордані освятйти води.
Кондак, глас 4: У струях днесь Йорданових був Господь, каже Іванові: Не бійся мене
хрестйти, я бо прийшов спастй Адама перво
зданного.
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Господь просвіщення
моє і спасйтель мій, кого убоюся? (Пс. 26,1).
Стих: Господь захйсник життя мого, кого
устрашуся? (Пс. 26,1).
Прокімен,

глас 3:

Апостол до Корінтян, зач. 143 (1 Кр.
9,19-27). Якщо навечіря в субот у або неділю:
до Корінтян, зач. 143 (1 Кр. 10,1-4).
Алилуя, глас 6: Вйдало серце моє слово
добре, говорю я про діла мої цареві (Пс. 44,2).
Стих: Гарний красою понад синів люд
ських, вйлилася врода на губах твоїх (Пс. 44,3).
Замість Достойно, співаємо: Тобою раду

ється, Благодатная, всяка твар, ангельський
собор і чоловїчеський рід, освященний храме і
раю словесний, дівственна похвало, що із неї
Бог воплотйвся і младенцем став — перед ві
ками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом
сотворйв і утробу твою просторішою небес
учинйв. Тобою радується. Благодатная, всяка
твар, слава тобі.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
На освячення води

Господь просвіщення
моє і спасйтель мій, кого убоюся? (Пс. 26,1).
Стих: Господь захйсник життя мого, кого
устрашуся? (Пс. 26,1).
Прокімен,

глас 3:

Апостол до Корінтян, зач. 143 (1 Кр.
10,1-4).
Алилуя, глас 4: Глас Господній над вода

ми, Бог слави загремїв. Господь над водами
велйкими (Пс. 28,3).
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Стих: Що з тобою, море, що ти побігло,

і з тобою, Йордане, що ти повернувся назад?
(Пс. 113,5).

6 ф Святе Богоявлення Господа Бога і
Спаса нашого Ісуса Христа.
Антифон 1
Стих 1: Во ізхбді Ізраїлевім із Єгйпту,
дому Якова із людей варварів (Пс. 113,1).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,

спасй нас.
Стих 2: Стала Юдея святйня його, Ізраїль
- володіння його (Пс. 113,2).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: Море вйділо і побігло, Йордан по
вернувся назад (Пс. 113,3).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 4^ Що з тобою, море, що ти побігло,
і з тобою, Йордане, що ти повернувся назад?
(Пс. 113,5).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Антифон 2
Стих: 1: Бозлюбйв я, бо вйслухав Господь
голос моління мого (Пс. 114,1).
Приспів: Спасй нас, Сйну Божий, що

хрестйвся в Йордані від Івана, співаємо тобі:
Алилуя.
Стих 2: Бо прихилйв вухо своє до мене і
у дні мої призову (Пс. 114,2).
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Спасй нас, Сйну Божий, що хрестйвся в
Йордані від Івана, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Обнялй мене болісті смерти, біди
адові зустріли мене (Пс. 114,3).
Спасй нас, Сйну Божий, що хрестйвся в
Йордані від Івана, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 4: Милостйвий Господь і праведний,
і Бог наш мйлує Щ е. 114,4).
Спасй нас, Сйну Божий, що хрестйвся в
Йордані від Івана, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
Антифон З
Стих 1: Сповідуйтеся Гбсподеві, бо він
благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,1).
Тропар, глас 1: Колй в Йордані хрестйвся

ти. Господи, Трбїчне явйлося поклоніння: бо
Родйтеля голос свідчив тобі, возлюбленим Сйном тебе називаючи; і Дух у вйді голубйнім
засвідчив твердість слова. Явйвся ти, Хрйсте
Боже, і світ просвітйв, слава тобі.
Стих 2: Нехай же скаже дім Ізраїлів, бо
він благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,2).
Тропар: Колй в Йордані:
Стих 3: Нехай же скаже дім Арбнів, бо
він благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,3).
Тропар: Колй в Йордані:
Стих 4: Нехай же скажуть усі, що бояться
Господа, бо він благйй, бо на віки мйлість його
(Пс. 117,4).
Тропар: Колй в Йордані:

Благословен, хто йде в ім’я Го
споднє, ми благословляли вас із дому ГосподВхідне:
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явйвся нам. (Пс. 117,

26-27).
Тропар: Колй в Йордані:
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: Явйвся єсй

днесь все денній і СВІТЛО твоє, Господи, знаменувмося на нас, що зі зрозумінням оспівуємо
тебе: Прийшов єсй і явйвся єсй — Світло не
приступне.
Ви, що в Христа
хрестйлися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
Прокімен, глас 4: Благословен, хто йде в
ім’я Господнє, Бог - Господь і явйвся нам (Пс.
Замість

Трисвятого:

117,26-27).
Стих:

Сповідуйтеся Гбсподеві, бо він
благйй, бо на віки мйлість його (Пс. 117,1).

Апостол до Тита, зач. 302 (Тт. 2,11-14;
3,4-7).
Алилуя, глас 4: Принесіть Гбсподеві, синй

Ббжі, принесіть Гбсподеві молодйх баранців
(Пс. 28,1).
Стих:

Глас Госпбдній над водами. Бог
слави загремів, Госпбдь над вбдами велйкими

(Пс. 28,3).
Замість Достойно, співаємо аж до віддан
ня: Величай, душе моя. Царя Христа, що

хрестйвся в Йордані.
/ ірмос, глас 2: Не зуміє ніякий язйк достбйно благохвалйти, тривбжиться й ум, і то
надсвГтній, колй оспівує тебе, Богорбдице; од
наче ти, благая, віру приймй, бо любов нашу
божественну знаєш, ти бо християн єсй за
ступниця, тебе величаємо.
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Принасний: Явйлася благодать Божа спасйтельна всім людям (Тт. 2,11). Алилуя, тричі.

7 & Собор святого славного пророка, пред
течі і хрестителя Господнього Івана.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і зшоває на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол у Діяннях, зач. 42 (Ді. 19,1-8).
Алилуя, глас 5: Світло засіяло праведни
кові і для правих серцем —веселість (Пс. 96,11).
Стих: Веселіться, праведні, у Господі і
сповідуйте пам'ять святйні його (Пс. 96,12).
Причасний: Явйлася благодать Божа спасйтельна всім людям (Тт. 2,11).
Другий: В пам’ять вічну буде праведник,
злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя,
тричі.

Субота по Просвіщенні
Прокімен, алилуя і причасний празника.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).

Неділя по Просвіщенні
Прокімен, глас 1: Будь, Господи, мйлість
твоя на нас, бо у п о в з и ми на тебе (Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1).
Апостол до Ефесян, зач. 224 (Еф. 4,7-13).
Алилуя, глас 5: Мйлості твої. Господи,

Місяць січень

579

ПОВІК оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину
твою устами моїми (Пс. 88,2).
Стих: Бо сказав ти: Повік мйлість збуду
ється, на небесах приготовиться істина твоя
(Пс. 88,3).
Причасний: Явйлася благодать Божа спасйтельна всім людям (Тт. 2,11).
Другий: Хваліте Господа з небес, хваліте
його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

8 Преподобного отця нашого Григорія Хозевіта. І преподобної матері нашої Домніки. І
Еміліяна, ісповідника.
9

Святого мученика Полієвкта.

10 Святого отця нашого Григорія, єпископа
Нісійського. І преподобного Дометіяна, єпи>
скопа Мелітинського. І преподобного отця на
шого Маркіяна, пресвітера й економа Великої
Церкви.
Прокімен Григорієві, глас 7: Чесна перед
Господом смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Корінтян, зач. 151 (1 Кр. 12,7-

11).
Алилуя,

глас 2: Священики тво’і зодяг

нуться в праведність і преподобні твої возрадуються (Пс. 131,9).
Стих: Блажен муж, що боїться Господа,
заповіді його дуже любі йому (Пс. 111,1).
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Принасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

11 + Преподобного отця нашого Теодосія,
спільного життя начальника.
Тропар, глас 8: Потоками сліз твоїх ти не
родючу пустйню управив і з глибинй зітхан
нями ти в трудах приніс стократні плодй, і
був ти світйльником вселенної, сіяючи чуде
сами, Теодбсіє, отче наш. Молй Христа Бога,
щоб спаслйся душі наші.
Кондак, глас 8: Насаджений у дворах Го
спода твого, зацвів ти красно преподобними
твоїми чеснотами і умножив ти дітей твоїх у
пустйні, напоюваних струями твоїх сліз, стадоначальнику Божий божественних дворів.
Тому зовемо тобі: Радуйся, отче Теодбсіє.
Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Корінтян, зач. 176 (2 Кр. 4,6-15).
Ллилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться

Господа,

заповіді

його

дуже

ліббі йому

(Пс.111,1).
Стих: Сйльне на землі буде сім’я його
(Пс. 111,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

12 Святої мучениці Татіяни.
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13 Святих мучеників Єрміла і Стратоніка.
14 Преподобних отців наших, у Сипаї й
Раїті повбиваних.
Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Господеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Римлян, зач. 99 (Рм. 8,28-39).
Алилуя, глас 4: Візвали праведні і Го

сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
І пам’ять переставлення святої рівноапо
стольної Ніни, просвітительки Грузії.
У цей день віддається празник Святих
Богоявлень.
15 & Преподобних отців наших Павла Тивейського й Івана Кущника.
Служба преподобним - загальна.
Апостол до Галатів, зач. 213 (Гл. 5,22-6,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.

16 & Поклін чесним оковам святого і всехвального апостола Петра.
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Служба святим апостолам - загальна.
Апостол у Діяннях, зач, 29 (Ді. 12,1-11).

17 + Преподобного й богоносного отця на
шого Антонія Великого.
Тропар, глас 4: Ревнйтеля Іллю насліду
ючи звичаями, за Хрестйтелем ідучй пра
вими стежками, отче Антбніє, ти був жйтелем
пустйні і вселенну утвердйв ти молитвами
твоїми. Тому молй Христа Бога, щоб спаслйся
душі наші.
Кондак, глас 2: Житейську метушню відкйнувши, тйхо життя скінчйв єсй, наслідуючи
Хрестйтеля всяким способом, преподобний,
отож з ним почитаємо тебе, начмьнику отців
Антбніє.
Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Євреїв, зач. 335 (Євр. 13,17-21).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.

111.1).
Стих: Сйльне на землі буде сім’я його
(Пс. 111,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.

18
Святих отців наших і архиєпископів
Олександрійських, Атанасія й Кирила.
Служба святителям - загальна.
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Принасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.

19 & Преподобного отця нашого Макарія
Єгиптянина.
Служба преподобному - загальна.
Апостол до Галатів, зач. 213 (Гл. 5,22-6,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7).

20 + Преподобного й богоносного отця на
шого Євтимія Великого.
Тропар, глас 4: Веселйся, пустйне неро
дюча, радій, безбблізна, бо умножив дітей тобі
муж бажань духовних, доброчестям насадйв,
повздержністю вйростив у звершеність чес
нот. його молитвами, Хрйсте Боже, умиротворй життя наше.
Кондак, глас 8: В чеснім різдві твоїм
створіння радість знайшло і в божественній
твоїй пам’яті, преподобний, добродушність ба
гатьох твоїх чудес прийняло. Із них пцедро по
дай душам нашим і очйсти сквфні гріхів,
щоб ми співми: Алилуя.
Служба преподобному - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 335 (Євр. 13,17-21).

21 Преподобного отця нашого Максима Ісповідника. І святого мученика Неофіта. І святих
мучеників Євгенія, Кандида, Валеріяна й
Акили.
Служба мученикам - загальна.
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Апостол до Євреїв, зач. 330 (Євр. 11,33-12,2).

22 Святого апостола Тимотея. І святого пре
подобному ченика Анастасія Перського.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол до Тимотея, зач. 290 (2 Тм. 1,3-9).

23 Святого священномученика Климента,
єпископа Анкирського. І святого мученика
Агатангела.
Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Не. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Євреїв, зач. 334 (Євр. 13,7-16).
Алилуя, глас 2: Священики твої зодяг

нуться в праведність і преподобні твої возрадуються (Пс. 131,9).
Стих: Блажен муж, що боїться Господа,
заповіді його дуже любі йому (Пс. 111,1).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.
24 Преподобної матері нашої Ксенії Римлянки.
25 + Святого отця нашого Григорія Бого
слова, архиєпископа Царгородського.
Тропар, глас 1: Пастирська сопілка твого
богослбвія перемогла труби красномовців, бо
тобі, що дослідйв глибинй духа, була додана і
краса віщування. Молй ото Христа Бога, отче
Григбріє, щоб спаслйся душі наші.
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Кондак, глас 3: Богослбвним твоїм язиком

ти розрзшійв вйдумки красномовців, славний;
православія одежою, з висотй тканою, ти
Церкву украсйв, яку і носить, і з нами, твоїми
дітьмй, клйче: Радуйся, отче, богослбвія ро
зуме найвйщий.
Прокімен, глас 1: Уста мої промовлять
премудрість і роздуми серця мого - розуміння
(Пс. 48,4).
Стих: Послухайте це, всі народи, почуй
те, всі, хто живете по вселенній (Пс. 48,2).
Апост ол до Корінтян, зач. 151 (1 Кр.
12,7-11).
Ллилуя, глас 2: Слухайте уважно, люди

мої, закону мого, приклоніть вухо ваше до
слів уст моїх (Пс. 77,1).
Стих: Відкрйю у прйтчах уста мої, звіщу
таємне спершу (Пс. 77,2).
Принасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
26 Преподобного отця нашого Ксенофонта і
дружини його Марії.
27 + Перенесення чесних мощів святого
отця нашого Івана Золотоустого.
Тропар,
глас 8: Ликує
божественна
Цфква і вся вселенна празнує світло перене
сення твоїх чудесних мбщів, святйтелю пре
подобний, Іване Золотоустий, між святйтелями благочесно пожйв ти і мучеником добро
вільно став ти. Тому співаємо тобі, страдмьче
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І страстотерпче, і святйтелів сшвпрестольнику: Молй Христа Бога, щоб спаслйся цуші наші.
Кондак,
глас 1: Возвеселйлася таїнственно чесна Церква повфненням чеснйх
твоїх мбщів і, скрйвши їх, як золото багатоцГнне, тим, що оспівують тебе, подає неви
черпно благодать зціління - молитвами твоїми,
Іване Золотоустий.
Служба святителеві - загальна.

28 & Преподобного отця нашого Єфрема
Сирина.
Служба преподобним - загальна.
Апостол до Галатів, зач. 213 (Гл. 5,22-6,2).

29
Перенесення мощів святого священномученика Ігнатія Богоносця.
Служба священномученикові - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 311 (Євр. 4,14-5,6).

30 Святого священномученика Іполита.
і Святих трьох святителів, великих архиєреїв - Василія Великого, Григорія Бого
слова й Івана Золотоустого.
Тропар, глас 4: До апостолів подібні і вселенної вчителі, Владйку всіх моліте, щоб мир
вселенній дарував і душам нашим велйку мйлість.
Кондак, глас 2: Священних і боговісних
проповідників, найвйщих учителів. Господи,
прийняв ти в насолоду дібр твоїх і упокій,
трудй бо їх і смерть прийняв ти вйще всяких
плодів, єдйний, що прославляєш святйх твоїх.
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Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло

вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол до Євреїв, зач. 334 (Євр. 13,7-16).
Ллилуя, глас 4: Ісповідять небеса чуда

твої, Господи, і істину твою в церкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог, прославлюваний на раді свя

тйх, велйкий і страшнйй є над усіма, що дов
кола нього (Пс. 88,8).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.
31 & Святих чудотворців і безсребреників
Кира й Івана.
Служба безсребреникам - загальна.

МІСЯЦЬ лю ти й
1 & Передпразденство Стрітення Господа
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
І святого мученика Трифона.
Тропар передпразденства, глас 1: Небес
ний хор небесних ангелів, принйкши на землю,
бачить, як Мати, що не зн м а мужа, вносить
до храму Перворбдного всієї тварі, що при
йшов як немовля, і тому з нами співає передпразденственну пісню, радуючися.
Кондак, глас 6: З Отцем бувши, невйдиме
Слово нйні ж вйдимим стало плоттю: неска
занно від Діви народйлося і руками старечи
ми дається святйтелеві. ПоклонГмся йому,
істинному Богу нашому.
Служба мученикові - загальна.
Апостол до Римлян, зач. 99 (Рм. 8,28-39).

2 ф Стрітення Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа.
Вхідне: Явйв Господь спасення своє, пе
ред народами відкрйв правду свою (77с. 97,2).
Тропар, глас 1: Радуйся, благодатна Бого

родице Діво, бо з тебе засяло Сонце правди Христбс Бог наш, що просвічує тих, що в тем
ряві. Беселйся і ти, старче праведний, ти при
йняв в обійми визволйтеля душ наших, що
дарує нам воскресення.
Слава, і нйні: Кондак, глас 1: Утробу дівйчу освятйв ти різдвбм твоїм і руки Симебнові благословйв ти, як годйлось; ти вйпередив
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І нйні спас нас, Хрйсте Боже, але утихомйр у
брані люд твій і укріпй народ, що його возлюбйв ти, єдйний Чоловіколюбче.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Євреїв, зач. 316 (Євр. 7,7-17).
Ллилуя, глас 8: Нйні відпускаєш раба тво
го, Владйко, по глаголу твоєму з мйром (Лк.
2,29).
Стих: Світло на одкровення поганам і
славу людей твоїх, Ізраїля (Лк. 2,32).
Замість Достойно, співаємо аж до віддан
ня: Богородице Діво, уповання християн, по-

крйй, захоронй і спасй тих, що на тебе упо
вають.
І
ірмос, глас 3: В законі тіні і писання
образ бачимо, вірні: кожний младенець мужеського полу, що отвирає утробу - святйй Богу.
Тому перворбджене Слово безнач^ьного
Отця - Сйна, що перворбдиться з матері, яка
мужа не знає, — величаємо.
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (/7с. 115,4). Алилуя, тричі.
З & Святого і праведного Симеона Богоприємця і Анни, пророчиці.
Прокімен празника. І святого, глас 7: Возвеселйться праведник у Господі і уповає на
нього (Пс. 63,11).
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Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Євреїв, зач. 321 (Євр. 9,11-14).
Ллилуя, глас 6: Світло засіяло праведни
кові і для правих серцем —в ес^ сть (Пс. 96,11).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

4
Преподобного отця нашого Ісидора Пилусіотського.
5

Святої мучениці Агафії.

6 Преподобного отця нашого Букола, єпи
скопа Смирнського. І святого свяш;енномученика Сілвана, єпископа Ємеського, і тих, що з
ним.
7 Преподобного отця нашого Партенія, єпи
скопа Лампсакійського.
8 & Святого великомученика Теодора Тирона. І святого пророка Захарії Серповидця.
Служба мученикові - загальна.

9

Святого мученика Никифора.
У цей день віддається празник Стрітення.

10 Святого мученика Харалампія.
11 Святого свяш;енномученика Бласія, єпи
скопа Севастійського.
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12 Святого ОТЦЯ нашого Мелетія, архиєпископа Антіохійського.
13 Преподобного отця нашого Мартиніяна.
14 Преподобного отця нашого Авксентія.
+ І переставлення преподобного отця на
шого Константина Філософа, у монахах Кири
ла, учителя слов’янського.
І
преподобного отця нашого Марона, пу
стинника, чудотворця.
Тропар Кирилові, глас 4: Від пелен ти ста
ранно премудрість сестрою собі вчинйв, богонатхненний,у побачивши пресвітлу, як діву
чйсту, яку ти прийняв і п ривів/і нею, наче
намйстом золотйм, свою душу і ум прикрасйву
ти показав себе, як другий Кирйло, блажен
ний, розумом і іменем мудрий.
Кондак, глас 2: Твердйм і богонатхненним ученням просвічуєш світ, як пресві
тлими зорями;уЬбійш6в ти, як блйскавка, вселенну, Кирйле бл^енний, у^зсіваючи пре
світле Боже сл6во,/на заході, і півночі, і півдні
світ просвіш;аючи чудесами.
Служба преподобному - загальна.

15 Святого апостола Онисима.
16 Святих мучеників Памфила, єрея, Порфирія і дружини їх.
17 & Святого великомученика Теодора Тирона.
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Служба мученикові - загальна.

18 Святого отця нашого Льва, папи Римського.
19 Святого апостола Архипа.
20 Преподобного отця нашого Льва, єпи
скопа Катанського.
21 Преподобного отця нашого Тимотея, що в
Символах. І святого отця нашого Євстатія,
архиєпископа Великої Антіохії.
22 Віднайдення чесних мощів святих муче
ників, ш;о в Євгенії.
23 Святого священномученика Полікарпа,
єпископа Смирнського.
24 + Перше і друге знайдення чесної го
лови святого славного пророка, предтечі і хре
стителя Господнього Івана.
Тропар у глас 4: Із землі засяяла предтечі
глава, проміння випускає нетління, оздоро
влення вірним; з висот збирає мнбжество ан
гелів, на нйзах склйкує людський рід, щоб
одноголосну славу возсилати Христу Богові.
Кондак, глас 2: Пророче Божий і предтече
благодаті, як рожу священну із землі знай
шовши, оздоровлення завжди приймаємо, бо
знову, як і перше, у світі проповідуєш покаяння.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
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Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Корінтян, зач. 176 (2 Кр. 4,
6-15).
Ллилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Істина з землі возсіяла і правда з
небес прихилйлася (Пс. 84,12).
Причасний: В пам'ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

25 Святого отця нашого Тарасія, архиєпископа Царгородського.
26 Святого отця нашого Порфирія, єпископа
Газського.
27 Преподобного отця нашого і ісповідника
Прокопія Декаполіта.
28 Преподобного отця нашого і ісповідника
Василія, спосника Прокопового.
29 Преподобного отця нашого Касіяна.
Пам'ять його творимо що чотири роки.

МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ
1

Святої преподобномучениці Євдокії.

2
Святого священномученика Теодота, єпи
скопа Киринейського.
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 Амморії.
7 Святих священномучеників, що в Херсоні
були єпископами: Василія, Єфрема, Капитона, Євгенія, Етерія й інших.
8 Преподобного отця нашого і ісповідника
Теофілакта, єпископа Нікомидійського.
9
+ Святих сорок мучеників, замучених у
Севастійськім озері.
Тропар, глас 1: Страстонбсці всечеснГї,
сорок Христових воїнів, непохйтні лйцарі, ви,
що перейшлй крізь вогонь і воду, стм и спів
громадянами ангелів. З нйми же моліться
Христові за тих, що з вірою вас хвмять:
Слава тому, що дав вам кршость, слава тому.
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ЩО вас вінчав, слава тому, що через вас подає
всім зцілення.
Кондак, глас 6: Все воїнство світу покйнувши, на небесах ви до Владйки прилучйлися, сорок страстотерпців Господніх: крізь во
гонь бо й воду пройшовши, блаженні, до
стойно прийнялй ви славу з небес і вінців
мнбжество.
Прокімен, глас 5: Ти, Господи, захорбниш
нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс.
11. 8).
Стих: Спасй мене, Господи, бо не стало
праведного (Пс. 11,2).
Апостол до Євреїв, зач. 331 (Євр. 12,1-10).
Алилуя, глас 4: Восіслйкніте Гбсподеві,

вся земля, співм те ж імені його, віддайте
славу хвалі його (Пс. 65,2).
Стих: Бо ти вйпробував нас, Боже; перетопйв нас, як перетоплюється срібло (Пс. 65,10).
Принасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
10 Святого мученика Кодрата і тих, що з ним.
11 Святого отця нашого Софронія, патріярха
Єру салимського.
12 Преподобного отця нашого і ісповідника
Теофана Сигріянського. І святого отця нашого
Григорія Двоєслова, папи Римського.
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13 Перенесення мощів СВЯТОГО ОТЦЯ нашого
Никифора, патріярха Царгородського.
14 Преподобного отця нашого Венедикта.
15 Святого мученика Агапія і з ним шести
мучеників.
16 Святих мучеників Савина й Папи.
17 Преподобного отця нашого Олексія, чоло
віка Божого.
18 Святого отця нашого Кирила, архиєпископа Єрусалимського.
19 Святих мучеників Хрисанта й Дарії.
20 Преподобних отців наших в обителі свя
того Сави, що їх убили сарацини.
21 Преподобного отця нашого і ісповідника
Якова, єпископа Катанського.
22 Святого священномученика Василія, пре
світера Анкирського.
23 Святого преподобномученика Нікона і
двох сот учнів його, з ним замучених.
24 & Передпразденство Благовіщення Пре
святої Богородиці.
І преподобного отця нашого Захарії. І
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СВЯТОГО ОТЦЯ нашого Артемона, єпископа Селевкії Пісідійської.
Тропар передпразденства, глас 4: Днесь
всесвітньої радости початки передпразденственне оспівати веліють. Ось бо Гавриіл при
ходить, несучй Діві благов їсть, і до неї клйче:
Радуйся, Благодатна, Господь з тобою.
Кондак, глас 8: Для всіх земнйх ти єсй на
чало спасення нашого, Богородице Діво, Бо
жий бо служйтель з неба посланий явйтись
перед тобою —велйкий чиноначальник Гаври*іл, радість обрадованну тобі приніс. Тому-то,
всі клйчемо тобі: Радуйся, НевГсто неневісная.

25 Ф Благовіщення Пресвятої Влади
чиці нашої Богородиці і приснодіви Марії.
Вхідне: Благовістіть день у день спасення
Бога нашого (Пс. 95,2).
Тропар празника, глас 4: Днесь спасення

нашого начало і від віку таїнства явління:
Син Божий сйном Діви стається і Гавриіл бла
годать благовістує. Тому й ми з ним до Бого
родиці заклйчмо: Радуйся, Благодатна, Го
сподь з тобою.
Кондак празника, глас 8: Непереможній
Владарці на честь перемоги ми, врятовані від
лйха, благодарні пісні випйсуємо тобі, рабй
твої, Богородице; а ти, ш;о маєш сйлу нездо
ланну, від усяких нас бід охоронй, щоб звати
тобі: Радуйся, Невісто неневісная.
Прокімен, глас 4: Благовістіть день у день
спасення Бога нашого (Пс. 95,2).
Стих: Заспівайте Гбсподеві пісню нову.
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заспівайте Гбсподеві, вся земля (Пс. 95,1).
Апостол до Євреїв, зач. 306 (Євр. 2,11-18).
Алилуя, глас 1: Зійде, як дощ на руно і як
капля, що капле на землю {Пс. 71,6).
Стих: Буде ім’я його благословенне на
В ІК И , перед сонцем перебуває ім’я його (Пс.
71Л7).
Замість Достойно, співаємо: Благовістй,

земле, велйку радість; хваліть, небеса. Божу
славу.
І
ірмос, глас 4: Як одушевленного Божого
кивбту, нехай ніяк не дотикається рука оскверненних. А уста вірних, гблос ангела виспіву
ючи, Богорбдиці, невмовкаючи, з радістю не
хай клйчуть: Радуйся, Благодатна, Госпбдь з
тоббю.
Причасний: Бйбрав Госпбдь Сібна, захотів
йогб на житлб для себе (Пс. 131,13). Алилуя,
тричі.

26

& Собор архангела Гавриїла.
Служба ангелам - загальна.

27 Святої матері нашої Матрони, що в Солуні.
28 Преподобного отця нашого Іларіона Ново
го. І святого Стефана, чудотворця.
29 Преподобного отця нашого Марка, єпи
скопа Аретусійського, і Кирила, диякона, і ін
ших, що з ним при Юліяні мучителеві пострадали.
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30 Преподобного ОТЦЯ нашого Івана, що спи
сав Ліствицю (Небесну драбину).'
31 Преподобного отця нашого Іпатія, єпи
скопа Гангренського.

МІСЯЦЬ КВІТЕНЬ
1 Преподобної матері нашої Марії Єгипет
ської.
2 Преподобного отця нашого Тита, чудо
творця.
3 Преподобного отця нашого і ісповідника
Микити, ігумена обителі Мидикейської.
4
Преподобних отців наших Йосифа, піснописця, і Юрія, що в Малеї.
5
Святих мучеників Теодула і Агатопода, і
тих, ш;о з ними.
6
Святого отця нашого Євтихія, архиєпископа Царгородського.
+ І переставлення святого отця нашого
Методія, учителя слов’янського.
тропар, глас 4: Тим, ш;о світло торжеству
ють успення святйтеля твого, Хрйсте, з висот
подай твої мйлості, відкрйй же царські двері і
розрішй узи багатьох гріхів, заступництвом
святого твого ученика — отця нашого.
Кондак у глас 2: Божественного й вірного
Методія оспіваймо, всі люди, і любов’ю ублаЖ1М як пастиря велйкого слов’ян чесного служйтеля Тройці, переможця єресі, бо молиться
він за всіх нас.
Служба святителеві - загальна.

Місяць квітень

601

7 Преподобного ОТЦЯ нашого Юрія, єпи
скопа Митилинського.
8
Святах 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, єпи
скопа Пергами Азійської.
12 Преподобного отця нашого і ісповідника
Василія, єпископа Парійського.
13 Святого священномученика Артемона і
тих, що з ним.
14 Святого отця нашого Мартина Ісповідни
ка, папи Римського.
15 Святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима.
16 Святих мучеішць-дів Агапії, Ірини й Хіонії.
17 Преподобного отця нашого Симеона, що в
Персиді. І преподобного Акакія, єпископа Мелитинського.
18 Преподобного отця нашого Івана, учня
святого Григорія Декаполіта.
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19 Преподобного
печерника.

ОТЦЯ

нашого Івана, ветхо-

20 Преподобного отця нашого Теодора Трихіни.
21 Святого свяшіенномученика Януарія і тих,
що з ним. І святого мученика Теодора, що в
Пергії.
22 Преподобного отця нашого Теодора Сикеота.
23 і Святого славного великомученика, пе
реможця й чудотворця Юрія.
Тропар, глас 4: Подвигом добрим зма
гався ти, страстотерпче Христовий Юріє, ві
рою, і мучйтелів вйявив ти нечестя, і як жертву
благосприятливу приніс ти себе Богові. Тому
й вінець перемоги прийняв ти і молитвами
твоїми, святйй, ти всім подаєш прогрішень
прощення.
А б о цей, глас 4: Як полонених визволйтель і вбогих захйсник, немічних лікар, царів
поборнику, переможний великомученику
Юріє, молй Христа Бога, щоб спаслйся дзгаі
наші.
Кондак, глас 4: Вйрощений Богом, пока
зався ти благочестя робітником найчеснГшим,
снопй чеснот зібрав ти собі, бо ти сіяв у сльо
зах - у радості жнеш; а пострадавши до крбви, Христа прийняв ти і молитвами твоїми,
святйй, усім подаєш прогрішень прощення.
Служба мученикові - загальна.
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Апостол дня. І святому: у Діяннях, зач.
29 (Ді. 12,1-11).

24 Святого мученика Сави Стратилата —
воєводи.
25

+

Святого апостола і євангелиста Марка.
Тропар, глас 3: У верховного Петра ти
навчався, апостолом Христовим був ти і, як
сонце, засяяв ти країнам: олександрійцям був
ти прикрасою, блаженний, Єгйпет від лести
через тебе звільнйвся, євангельським твоїм
ученням просвітйв ти все, як СВІТЛО, стовпе
церковний. Ради цього, пам’ять твою вшано
вуючи, СВІТЛО празнуємо, Марку богогласний.
Молй Бога, що його ти благовістйш, щоб прогрГшень відпущення подав душам нашим.
Кондак, глас 2: З висотй прийнявши бла
годать Духа, розрушив ти красномовні вйдумки, апостоле, і, всі народи зловйвши, Марку
всеславний, твоєму Владйці ти привів, пропо
відуючи божественне Євангеліє.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол із соборного послання Петра,
зач. 63 (1 Пт. 5,6-14).

26 Святого священномученика Василія, єпи
скопа Амасійського.
27 & Святого священномученика Симеона,
родича Господнього.
Служба святим апостолам - загальна.
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І преподобного О ТЦ Я нашого Стефана,
єпископа Володимира Волинського.
28 Святих апостолів Ясона й Сосіпатра. І
святих мучеників Дади, Максима й Кинтиліяна.
І святого отця нашого Кирила, єпископа
Турівського.
29 Святих дев’ятьох мучеників, що в Кизиці.
І преподобного Мемнона, чудотворця.
30 + Святого апостола Якова, брата святого
Івана Богослова.
Тропар, глас 3: Апостолом Христовим був
ти вйбраний і Богослова возлюбленого єдинорбдний брат, всехвальний Якове; гріхів від
пущення вйпроси тим, що співають тобі, і ду
шам нашим велйку мйлість.
Кондак, глас 2: Божественний голос, що
клйкав тебе, почувши, любов отця відхилйв
ти і прийшов єсй до Христа, Якове славний, з
рідним твоїм, і з ним удостоївся ти бачити Го
споднє божественне переобр^ення.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол у Діяннях, зач. 29 (Ді. 12,1-11).

МІСЯЦЬ ТРАВЕНЬ
1

Святого пророка Єремії.
Служба пророкам - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 156 (1 Кр.
14,20-25).
2
О* Святого отця нашого Атанасія Велико
го, архиєпископа Олександрійського.
Служба святителеві - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 318 (Євр. 7,26-8,2).
3

Святих мучеників Тимотея й Маври.
+ Переставлення преподобного отця на
шого Теодосія, ігумена монастиря Печерського і спільного життя начальника.
Тропар, глас 8: Піднісся ти до чеснот,
змолоду полюбйвши монаше життя, бажане
смілйво осягнув, вселйвся ти в печеру і, прикрасйвши життя твоє постом і світлістю, в мо
литвах як безплотний пробував ти, в руській
землі, як світле світйло, засіяв ти, отче Теодбсіє. Молй Христа Бога, щоб спаслйся душі
наші.
Кондак, глас 3: Звізду руську — блажен
ного Теодосія днесь вшануймо, що від сходу
возсіяла і на захід прийшла, бо всю цю крашу
чудесами й чеснотами, а всіх нас діянням і
благодаттю монашого уставу, збагатйла.
Служба преподобним - загальна.
Апостол до Євреїв, зач. 334 (Євр. 13,7-16).
4

Святої мучениці Пелагії.
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5
Святої І славної мучениці Ірини. І препо
добного отця нашого Никифора, ігумена мо
настиря Мидікійського.
6
Святого і праведного, і многострадального
Йова.
7
& Спогад про явління на небі, у святому
місті Єрусалимі, знамени чесного Хреста. І
святого мученика Акакія.
Служба - 1 4 вересня.
8
± Святого апостола і євангелиста Івана
Богослова.
І
преподобного отця нашого Арсенія Ве
ликого.
Служба - 26 вересня.
Апостол із соборного послання Івана^ зач.
68 (1 Ів. 1,1-7).
9
Святого пророка Ісаї. І святого мученика
Христофора.
+ І перенесення чесних мощів святого
отця нашого Миколая Чудотворця з Мир до
міста Барі.
Тропар, глас 4: Настав день світлого тор
жества, город барський радіє і з ним уся вселенна ликує піснями і співами духовними.
Днесь бо священне торжество перенесення чеснйх і багатоцілющих мощів святйтеля й чу
дотворця Миколая, як сонце незаходйме, возсіяло світлозбряними лучами і розганяє тем
ряву спокус і бід від тих, що з вірою взивають:
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Спасай нас як заступник наш велйкий, Ми
колаю.
КондаКу глас 3: Як звізда зійшла від сходу
до заходу, так мощі твої, святйтелю Миколаю,
а море освятйлося твоїм шестям і город бур
ський приймає через тебе благодать, бо задля
нас ти явйвся як чудотворець найкращий, предйвний і милостйвий.
Прокімен, глас 7: Возхваляться препо
добні у славі і возрадуються на ложах своїх
(Пс. 149,5).
Стих: Заспівайте Гбсподеві пісню нову,
похвала його в цфкві преподобних (Пс. 149,1).
Апостол до Євреїв, зач. 335 (Євр. 13,17-21).
Алилуя, глас 2: Священики твої зодяг
нуться в праведність і преподобні твої возра
дуються (Пс. 131,9).
Стих: Бо вйбрав Господь Сібна, захотів
його на житло для себе (Пс. 131,13).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.
10 + Святого апостола Симона Зилота.
Тропар, глас 3: Апостоле святйй Сймоне,
молй милостйвого Бога, щоб відпущення прогрішень подав цушам нашим.
Кондак, глас 2: У похвалі всі ублажГм Сймона богомбвного, що ясно поклав премудрости учення в душах благочестйвих, бо престо
лові слави нйні пристоїть і з безплотними веселйться, молячйся неперестанно за всіх нас.
Служба святим апостолам - загальна.
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11

Святого священномученика Мокія.
+ І СВЯТИХ рівноапостольних Кирила й
Методія^ учителів слов’янських.
Тропар у глас 4: До апостолів подібні і
слов’янських країн учителі, Кирйле й Метбдіє
богомудрі, Владйку всіх моліть, щоб усі на
роди слов’янські утвердйв у православію й од
нодумності, умирйв світ і спас душі наші.
Кондак у глас 3: Священну двійку просвітйтелів наших вшануймо — тих, що перекла
дом божественних писань відкрйли нам дже
рело богознання, з якого аж до нйні обйльно
черпаючи, ми блаженними величаємо вас,
Кирйле й Метбдіє, що пристоїте перед пре
столом Всевйшнього і тепло молитеся за душі
наші.
Служба святителям - загальна.
Апостол до Євреїв^ зач. 318 (Євр. 7,26-8,2).
12 Святих отців наших Епіфанія, єпископа
Кипрського, і Германа, патріярха Царгородського.
Служба святителям - загальна.
13

Святої мучениці Гликерії.

14

Святого мученика Ісидора.

15 & Преподобного отця нашого Пахомія
Великого.
Служба преподобним - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 176 (2 Кр. 4,6-15).
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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 мучеників Петра, Діонисія і тих, що з
ними. І святих сімох дів.
19 Святого священномученика Патрикія,
єпископа Пруського, і тих, що з ним.
20

Святого мученика Талалея.

21 + Святих великих царів і рівноапостолів
Константина й Олени.
Тропар, глас 8: Хреста твого образ на небі
побачивши і, як Павло, поклйкання не від лю
дей прийнявши, між царями твій апостол.
Господи, царюючий город у руку твою положйв. Спасай нас завжди в мйрі, молитвами
Богородиці, єдйний Чоловіколюбче.
Кондак, глас 3: Днесь Константйн із ма
тір’ю Оленою показують хрест, всечесне Древо
- для всіх юдеїв посоромлення, зброя ж на протйвників вірним, бо ради нас з’явйлося зна
мено велйке і в боях грізне.
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол до Галатів, зач. 200 (Гл. 1,11-19).
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Якщо у днях П'ятдесятниці, Апостол у Діян
нях, зач. 49 (Ді. 26,1-5.12-20).
Алилуя, глас 1: Возніс я вйбраного з лю
дей мо'їх (Пс. 88,20).
Стих: Господи, сйлою твоєю возвеселйться цар і спасенням твоїм возрадується (Пс. 20,2).
Причасний: На всю землю вййшло вісту
вання їх і до К ІН Ц ІВ вселенної глаголи їх (Пс.
18,5). Алилуя, тричі.

22

Святого мученика Василиска.

23 Преподобного отця нашого і ісповідника
Михаїла, єпископа Синадського.
І
преподобної Євфросинії Полоцької, ігу
мені монастиря Святого Спаса.
24 & Преподобного отця нашого Симеона,
що на Дивній горі.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Колосян, зач. 258 (Кл. 3,12-16).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, ш;о боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.

111 , 1)^
Стих: Сйльне на землі буде сім’я його, рід
правих благословйться (Пс. 111,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.
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&
І преподобного ОТЦЯ нашого Микити
стовпника, Переяславського чудотворця.
Служба преподобним - загальна.

25 + Третє віднайдення чесної голови свя
того і славного пророка, предтечі і хрестителя
Господнього Івана.
Тропар, глас 4: Як божественний скарб,
сокровенний в землі, Христбс відкрйв главу
твою нам, пророче і предтече. Отож усї, зійшбвшися на ЇІ знайдення, піснями богомбвними Спаса оспівз/тімо. Він спасає нас від
ТЛ ІН Н Я , молитвами твоїми.
Кондак, глас 6: Світлосяючий і божествен
ний у СВІТІ стовп, світйльник сонця, предтеча
главу свою світлоносну й божественну показав
у краях. Він освячує тих, що вірно поклоня
ються і клйчуть: Христовий хрестйтелю пре
мудрий, спасй всіх нас.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Корінтян, зач. 176 (2 Кр. 4,6-15).
Алилуя, глас 5: Світло засіяло праведни
кові і для правих сфцем —веселість (Пс. 96,11).
Стих: Істина з землі возсіяла і правда з
небес прихилйлася (Пс. 84,12).
Причасний: В пам'ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.
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26 Святого апостола Карпа, одного з семидесятьох.
27

Святого священномученика Терапонта.

28 Преподобного отця нашого Микити, єпи
скопа Халкидонського.
29

Святої преподобномучениці Теодосії, діви.

30 Преподобного отця нашого Ісаакія, ігу
мена обителі Далматської.
31 Святого апостола Єрмія. І святого муче
ника Єрмея.

МІСЯЦЬ ЧЕРВЕНЬ
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 Царгородського.
5
Святого священномученика Доротея, єпи
скопа Тирського. І святого мученика Косми,
пресвітера вірменського.
6
Преподобного отця нашого Висаріона, чу
дотворця. І преподобного Іларіона Нового, ігу
мена Далматської обителі, ісповідника.
7
Святого священномученика Теодота, єпи
скопа Анкирського.
8
& Перенесення мощів святого великому
ченика Теодора Тирона.
Служба мученикові - загальна.
9
& Святого отця нашого Кирила, архиєпископа Олександрійського.
Служба святителеві — загальна.
Апостол до Євреїв^ зач. 334 (Євр. 13,7-16).
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10 Святого священномученика Тимотея, єпи
скопа Пруського.
11 + Святих апостолів Вартоломея й Варнави.
Тропар, глас 1: Вогнеподібний язйк у сйлі
Духа прийнявши, Слово, що прийшло у плоті,
ви всюди проповідували; його ради той - у
главу усічений, а той - камінням побйтий, і
ви є апостольського лйку окраса, Вартоломею
й Варнаво. Тому пам’ять вашу почитаємо і
просимо: Моліть Христа Бога, щоб ми прийнялй гріхів відпущення.
Кондак Вартоломея, глас 4: Явйвся ти, як
велйке сонце, вселенній, сяянням учень і чу
дес велйких, СВІТЛО проводячи тих, що тебе
почитають, Вартоломею, апостоле.
Кондак Варнави, глас 3: Господній був ти
ІСТИННИЙ служйтель, із сімдесятй апостолів
явйвся ти першим, осяяв ти з Павлом пропо
відь твою, усім звіщаючи Христа Спаса. Ради
цього піснеспГвами божественну пам’ять твою,
Варнаво, творимо.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол у Діяннях, зан. 28 (Ді. 11,19-26.2930).
12 & Преподобного отця нашого Онуфрія
Великого. І преподобного отця нашого Петра
Атонського.
Служба преподобним - загальна.
Принасний: Радуйтеся, праведні, у Господі,
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правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.
13 Святої мучениці Акилини. І святого Трифилія, єпископа Левку сії Кипрської.
14 Святого пророка Єлисея. І святого отця
нашого Методія, патріярха Царгородського.
Служба пророкам - загальна.
Апостол із соборного послання Якова,
зач. 57 (Як. 5,10-20).
15 Святого пророка Амоса. І преподобного
Єроніма, пресвітера стридонського.
16 Святого отця нашого і чудотворця Тихона
Аматунтського.
17 Святих мучеників Мануїла, Савела й
Ісмаїла. І преподобного отця нашого Іпатія,
ігумена Руфеніянського.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Алилуя, глас 4: Візвали праведні і Го
сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Господі,
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правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.
18

Святого мученика Леонтія.
Служба мученикові - загальна.
Апостол у Діянняху зач. 29 (Ді. 12,1-11).

19 + Святого апостола Юди, брата Господ
нього по плоті.
Тропар, глас 1: Як Христового родича
знаючи тебе, Юдо, священно славимо тебе як
мученика непохйтного, що лесть переміг і
вГру зберіг. Тому днесь всесвяту твою пам’ять
празнуючи, розрішення гріхів молитвами
твоїми приймаємо.
Кондак, глас 2: Сйльним умом як вйбраний ученйк явйвся ти і як стовп непоборний
Церкви Христової поганам проповідував ти
слово Христове, навчаючи вірувати в єдйне
божество. Ним прославлений, прийняв ти дар
оздоровлень, зціляючи недуги тих, що до тебе
прибігають, апостоле Юдо всехвальний.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол із соборного послання Юди, зач.
77 (Юд. 1,1-10).
20 Святого священномученика Методія, єпи
скопа Патарського.
21

Святого мученика Юліяна Тарсійського.
Служба мученикові - загальна.
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед-
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слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
Н И К, ЗЛИХ

22 Святого священномученика Євсевія, єпи
скопа Самосатського.

23 Святої мучениці Агрипіни.
24 Ф Різдво чесного і славного пророка,
предтечі і хрестителя ГосподньогЬ Івана.
Тропар, глас 4: Пророче і предтеча при
шестя Христового, достойно звеличати тебе не
в сйлі ми, що любов’ю тебе почитаємо, бо не
плідність матері і отча безгласність розрішйлися славним і чеснйм твоїм різдвбм - і воплбчення Сйна Божого світові проповідується.
Кондак, глас 3: П фш е неплідна днесь
Христового предтечу родить і він є сповнен
ням усякого пророцтва, бо кого пророки про
повідували, на того він у Йордані руку по
клав. Явйвся Божого Слова пророк, проповід
ник, разом і предтеча.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Римлян, зач. 112 (Рм. 13,1114,4).
Ллилуя, глас 1: Благословен Господь, Бог
Ізраїлів, що посітйв і сотворйв ізбавлГння лю
дям своїм (Лк. 1,68).
Стих: І ти, дитя, пророк Вйшнього наре
чешся (Лк. 1,72).
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Замість Достойно, співаємо: Величай,
душе моя, чесне різдвб Христового хрестйтеля
і предтечі - Івана.
І ірмоСу глас 4: Сокровенне Боже неска
занне таїнство в тобі явним стається, Діво
Пречйстая, Бог бо з тебе воплотйвся з-за ми
лосердя. Тому тебе як Богородицю величаємо.
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

25

Святої преподобномучениці Февронії.
Служба мученицям - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 181 (2 Кр. 6,1-10).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
26 Преподобного отця нашого Давида, що в
Солуні.
27 Преподобного отця нашого Самсона, странноприємця.
Служба преподобному - загальна.
28 & Перенесення мощів святих безсребреників Кира й Івана.
Служба безсребреникам - загальна.

Ф Святих славних і всехвальних, і
первоверховних апостолів Петра й Павла.
29

Тропар, глас 4: Апостолів первопрестбльні
і вселенної вчителі, Владйку всіх моліть, щоб
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мир вселенній дарував і душам нашим велйку мйлість.
Кондак, глас 2: Сйльних і боговГсних про
повідників, найвйщих апостолів твоїх, Госпо
ди, прийняв ти в насолоду дібр твоїх і упокій,
бо болісті їх і смерть прийняв ти вйще всяких
ПЛОДІВ, єдйний СерцевГдче.
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповішіає твердь (Пс. 18,2).
Апостол до Корінтян, зач. 193 (2 Кр.
11,21-12,9).
Алилуя, глас 1: Ісповїдять небеса чуда
твої. Господи, і істину твою в церкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді свя
тйх (Пс. 88,8).
Замість Достойно, співаємо: Величай,
душе моя, твердйй камінь — Петра, і сосуд ізбранний - Павла, Христової Цфкви.
І ірмос, глас 4: Тебе, преславну НевГсту і
Пресвяту Богородицю, що родйла Створйтеля
невйдимих і всіх вйдимих, в піснях величаємо.
Причасний: На всю землю вййшло вісту
вання їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс.
18,5). Алилуя, тричі.
ЗО + Собор святих славних і всехвальних
дванадцяти апостолів.
Тропар, глас 8: На всю землю вййшло ві
стування ваше, С В Я ТІЇ, бо, прийнявши Духа у
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вогненних язиках, ви ідольську лесть спалили
і мережею словес людей заблуканих зловйли
ви у в Гру, тому небеса повідають вашу славу,
а створена вами основа сповіщає, і ми з нйми
клйчемо в пам’ять вашу: Спасй, Боже, всіх
нас, молитвами дванадцятй апостолів твоїх.
КондаКу глас 2: Камінь Христбс каменя
в Гри нйні прославляє свГтло, найзнаменйтішого з ученикГв, і з Павлом увесь дванадцятичисленний собор. їх пам’ять творячи з вГрою, прославляємо того, що їх прославив.
Служба святим апостолам - загальна.

МІСЯЦЬ ЛИПЕНЬ
1
& Святих безсребреників і чудотворців
Косми й Дам'яна.
Служба безсребреникам - загальна.
2
+ Положення чесної ризи Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці у Влахерні.
Тропар, глас 8: Богородице приснодГво,
людей покрове, ти рйзу й пояс пречйстого
твого тіла як загороду могутню городу твоєму
дарувала безе іменним різдвбм твоїм, нетлін
ною перебуваючи. В тобі бо природа обновля
ється і час. Тому молимо тебе, мир городу тво
єму дарувати і душам нашим велйку мйлість.
Кондак, глас 4: Як одежу нетління всім
вірним, богоблагодатна чйста, дарувала ти
священну рйзу твою, якою с в я ш і є н н є т і л о по
кривала ти, покрове всіх людей. її положення
празнуємо в любові і клйчемо зо страхом до
тебе: Радуйся, Діво, християн похвало.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Євреїв, зач. 320 (Євр. 9,1-7).
Алилуя, глас 8: Воскресни, Господи, в упо
кій твій, ти і кивбт святйні твоєї (Пс. 131,8).
Стих: Клявся Господь Давйдові істиною і
не відречеться її (Пс. 131,11).
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.
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Святого мученика Якинта.

4
Святого отця нашого Андрея, архиєпископа Критського, Єрусалиміта. І преподобної
Марти, матері святого Симеона Дивногорця.
Служба святителеві - загальна.
Апостол до Євреїв^ зач. 318 (Євр. 8,3-6).
5
+ Преподобного отця нашого Атанасія
Атонського.
Тропар, глас 3: Тілесному життю твоєму
дивувалися ангельські чйни, як із тілом до невйдимих боротьбою вййшов ти, приснославний, і поранйв ти демонські полкй. Тому-то,
Атанасіє, Христбс нагородйв тебе багатими
даруваннями. Цього ради, отче, молй, щоб
спаслйся душі наші.
Кондак, глас 8: Як особлйвого глядача нетілесних істот і діяльного всеправдйвого спо
вісника взиває тебе стадо твоє, богогласнику:
Не переставай молйтися за рабів твоїх, щоб
ізбавилися від напастей і підступів ті, що спі
вають тобі: Радуйся, отче Атанасіє.
Служба преподобному - загальна.
Апостол до Галатів, зач. 213 (Гл. 5,22-6,2).

6

Преподобного отця нашого Сісоя Великого.

7
Преподобних отців наших Томи, що в Малеї, і Акакія, що в Ліствиці.
8

& Святого великомученика Прокопія.
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Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Тимотея, зач. 292 (2 Тм. 2,1-

10).
Алилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.

9
Святого священномученика
єпископа Тавроменійського.

Панкратія,

10 Святих сорок п’ятьох мучеників, що в Никополі Вірменській.
+ І преподобного отця нашого Антонія
Печерського, Київського.
Тропар, глас 4: Від світської метушні вййшов ти і відреченням світу пішов ти по-євангельськи за Христбм, і, рівноангельське життя
провівши, в тйху прйстань Афбнської горй
дійшов ти, ЗВІДКИ благословенням отців в гору
Кйєва прийшов і там трудолюбно життя
закінчйв. Батьківщйну твою просвітйв ти і,
безлічі монахів шлях до небесного царства по
казавши, до Христа їх привів ти. Його молй,
Антбніє преподобний, щоб спас душі наші.
Кондак, глас 8: Віддавши себе Богу, над
усе возлюбленому від юности, преподобний.
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Йому ВІД усієї душі В любові П О С Л ІД у в а в ТИ І,
світа тлінне за ніщо вважаючи, в землі пе
черу спорядйв, і в ній мужньо супроти затій
ворога невйдимого подвизався ти, як світлосяйне сонце, по всі КІНЦІ землі засяяв ти.
Тому-то, радіючи, прийшов ти до небесних хо
ромів. І нйні, з ангелами владйчньому пре
столові предстоячй, споминай нас, ш;о почи
таємо пам’ять твою, ш;об ми звали до тебе:
Радуйся, Антбніє, отче наш.
Служба преподобному - загальна.
І святих братів-мучеників Франціска, Мутія і Рафаїла, і тих, ш;о з ними, у Дамаску по
вбиваних.
11

& Святої мучениці і прехвальної Євфимії.
Служба мученицям - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 181 (2 Кр. 6,1-

10).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111у6-7). Алилуя, тричі.
І переставлення блаженної Ольги, кня
гині Київської, у святому хрещенні названої
Оленою.

12 Святих мучеників Прокла й Іларія. І пре
подобного отця нашого Михаїла Малеїна.
13

& Собор святого архангела Гавриїла.
Служба ангелам - загальна.
І преподобного отця нашого Стефана Савваїта. І святого отця нашого Юліяна, єпи
скопа Кеноманійського.

Місяць липень

14
15

&

625

Святого апостола Акили.

Святих мучеників Кирика і Юліти.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Корінтян, зач. 154 (1 Кр.
13,11-14,5).
Алилуя, глас 7: Із уст младенців і немо
влят учинйв ти хвалу (Пс. 8,3).
Причасний: Радуйтеся, праведні в Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
± І святого рівноапостола, великого
князя Володимира, у святому хрещенні назва
ного Василієм.
Тропар, глас 4: Уподббився ти купцеві, що
шукає Ц ІННОЇ перли, славновладний Володймире, що сидйш на високому престолі матері
городів —богобереженого Кйєва. Досліджуючи
і посилаючи до царського городу, щоб пізнати
православну в Гру, знайшов ти неоціненний
жемчуг - Христа, що вйбрав тебе як другого
Павла і отряс сліпоту у святій купелі, разом
душевну і тілесну. Тому празнуємо твоє
успення ми, люди твої. Молй, щоб спаслйся
душі наші.
Кондак, глас 8: Подібний велйкому апо
столові Павлові, у сивйзні, всеславний Володймире, як молодече мудрування, ти оставив
все дбання про ідолів, як муж дозрілий прикрасйв ти себе багрянйцею хрещення. І нйні.

626

Служби і читання Апостола

В радості стоячй перед Спасом Христбм, молй,
щоб спаслйся душі наші.
Прокімен, глас 3: Співайте Богові нашо
му, співайте; співайте цареві нашому, спі
вайте (Пс. 46,7).
Стих: Всі народи, заплещіте руками, восклйкніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
Апостол до Галатів, зач. 200 (Гл. 1,11-19).
Ллилуя, глас 6: Возніс я вйбраного з лю
дей моїх (Пс. 88,20).
Стих: Бо рука моя заступить його і рам’я
моє укріпйть його (Пс. 88,22).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
16 Святого священномученика Атиногена і
десятьох учнів його.
У 16-ий день, якщо неділя, а якщо ні, в
наступну неділю, творимо пам’ять святих От
ців шести вселенських соборів.
Служба - 1 1 жовтня.
Апостол до Євреїв, зач. 334 (Євр. 13,7-16).

17

& Святої великомучениці Марини.
Служба мученицям - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 181 (2 Кр. 6,1-

10).

Причасний: В пам’ять вічну буде правед-
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Н И К , ЗЛ И Х слухів не убоїться (Пс. 111,6-7).
Алилуя, тричі.

18 Святого мученика Якинта, що в Амастриді. І святого мученика Еміліяна.
19 Преподобної матері нашої Макрини, се
стри святого Василія Великого. І преподобного
отця нашого Дія.
20

і
Святого славного пророка Іллі.
Тропар, глас 4: У тілі ангел, пророків ос
нова, другий предтеча пришестя Христового Ілля славний, з висотй зіслав Єлисеєві благо
дать недуги відганяти і прокажених очиш;ати.
Тому і на тих, що почитають його, зливає зціЛ1ННЯ.

Кондак, глас 2: Пророче і провйдче велйких діл Бога нашого, Іллє великоіменйтий, ві
стуванням твоїм ти встановйв водотбчні бблаки. Молй за нас єдйного Чоловіколюбця.
Служба пророкам - загальна.
Апостол із соборного послання Якова,
зач. 57 (Як. 5,10-20).

21 Преподобних отців наших Симеона, Христа ради юродивого, і Івана, спосника його. І
святого пророка Єзекиїла.
22 & Святої мироносиці й рівноапостольної
Марії Магдалини. І повернення мощів свя
того священномученика Фоки.
Служба мученицям - загальна.
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Апостол до Корінтян, зач. 141 (1 Кр. 9,2-

12).
23 Святих мучеників Трофима, Теофіла і
тих, що з ними.
24

& Святої великомучениці Христини.
Служба мученицям - загальна.
Апостол до Корінтян, зач. 181 (2 Кр. 6,1-

10).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

+ І святих мучеників Бориса і Гліба, у
святому хрещенні названих Романом і Давидом.
Тропар, глас 2: Правдйві страстотерпці і
ІСТИННІ Євангелія Христового послухачі, добро
чесний Романе з незлобйвим Давйдом, ви не
спротйвилися ворогові - братові, що вбивав
ваші тіла, а душ не міг діткнутися. Нехай, от
же, плаче злий властолюбець, а ви, радіючи з
ангельськими лйками, стоячй перед Святою
Трбйцею, М ОЛІТЬСЯ, щоб країна рідних ваших
благовгбдна була і щоб синй руські спаслйся.
Кондак, глас 3: Засіяла днесь преславна
пам’ять ваша, благородні страстотерпці Хри
стові, Романе й Давйде, що склйкуєте нас на
прославу Христа, Бога нашого. Тому, прибі
гаючи до ковчега ваших мбщів, приймаємо
дар оздоровлення вашими молитвами, святії,
бо ви є божественні лікарі.
Служба мученикам - загальна.
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Апостол до Римлян, зач. 99 (Рм. 8,28-39).

25 + Успення святої Анни, матері Пресвя
тої Богородиці.
Тропар, глас 4: Життя родйтельку —чйсту
Богоматір в утробі носйла ти, богомудра Анно.
Тому, у славі радіючи, нйні переставилася ти
до небесного прийняття, де житло тих, що ве
селяться, просячи прогрішень прощення для
тих, що в любові тебе почитають, присноблаженна.
Кондак, глас 2: Прародичів Христових
пам’ять празнуємо, з вірою просячи їх помочі,
щоб ізбавилися від усякої скбрби всі, що клйчуть: Бог наш з нами, що їх прославив, як і
благоволйв.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх. Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Галатів, зач. 210 (Гл. 4,22-31).
Алилуя, глас 1: Спасення праведним від
Господа і оборонець він їм у часі скбрби (Пс.
36,39).
Стих: І поможе їм Господь, і ізбавить їх,
і забере їх від грішників, і спасе їх, бо упо
вали на нього (Пс. 36,40).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
І пам’ять святих жінок Олімпіяди і Євпраксії.
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26 Святого священномученика Єрмолая і
тих, що з ним. І святої преподобномучениці
Параскеви.
27 + Святого великомученика и цілителя
Пантелеймона.
Тропар, глас 8: Звання високе лікарського
уміння прийнявши, славний, через науку свя
щенного Єрмолая, возлюбйв ти благочестйву
в Гру матері твоєї. За неї, радіючи, мужньо пострадав ти і прийняв благодать недуги зціля
ти. Тому й наші недуги зцілй, щоб ми похва
лами почитми твою пам’ять, великомученику
Пантелеймоне.
Кондак, глас 5: Як наслідувач милостйвого, ти і благодать оздоровлень від нього
прийняв, страстотерпче і мученику Христа
Бога. Молитвами твоїми душевні наші недуги
зцілй, повсякчас відганяючи спокусника від
тих, що з вірою клйчуть: Спасй нас. Господи.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх. Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Тимотея, зач. 292 (2 Тм. 2,110).
Ллилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
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Святого ОТЦЯ нашого Климента, архиєпископа Охридського, чудотворця.
28 Святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена.
29

Святого мученика Каленика.

30 Святих апостолів Сили і Силуана, і тих,
що з ними.
31 & Передпразденство походу з чесним і
животворящим Хрестом Господнім.
І святого і праведного Євдокима.
Служба преподобному - загальна.

МІСЯЦЬ СЕРПЕНЬ
1
& Похід із чесним Древом чесного й животворящого Хреста.
І
святих сімох мучеників Макавеїв і ма
тері їх Соломії, і старця Єлеазара.
Прокімен, глас 6: Спасй, Господи, людей
твоїх і благословй наслїддя твоє (Пс. 27,9).
Стих: До тебе, Господи, взиватиму, Боже
мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
Прокімен святим, глас 4: Святйм, що на
землі його, проявйв Господь усі бажання свої
в них (Пс. 15,3).
Апостол до Корінтян, зач. 125 (1 Кр.
I,18-24). І святим: до Євреїв, зач. 330 (Євр.
II,33-12,2).
Ллилуя, глас 4: Пом'янй соньм твій, що
його придбав ти іздавна (Пс. 73,2).
Стих: Бог же — цар наш перше віку,
вчинйв спасення посеред землі (Пс. 73,12).
Святим: Візвали праведні і Господь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх (Пс.
33,18).
Причасний: Знаменувмося на нас світло
лиця твого, Господи (Пс. 4,7).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя,
тричі.
2
& Перенесення мощів святого первомученика й архидиякона Стефана.
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Служба святим апостолам - загальна.
Апостол у Діянняху зан. 17 (Ді. 6,8-7,5.47-60).

З
Преподобних отців наших Ісаакія, Далмата й Фавста.
4
Святих сімох отроків, що в Ефесі. І святої
преподобномучениці Євдокії.
5
& Передпразденство Переображення Го
спода нашого Ісуса Христа.
І святого мученика Євсигнія.
Тропар передпразденства, глас 4: Ідімо
назустріч Христовому переображенню, світло
торжествуючи, вірні, це передпразденство, і
клйчмо: Надійшов день Божої радости, возхбдить на гору Тавбрську Владйка, щоб засяяти
красою свого божества.
Кондак, глас 4: Днесь божественним переображенням уся людська істота божественно
сіяє, радісно клйче: Переображується Христос, спасаючи усе.

6 Ф Святе Переображення Господа
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
Антифон 1
Стих 1: Восклйкніте Гбсподеві, вся земля,
співайте ж імені його, віддайте славу хвалі
його (Пс. 65,2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,
спасй нас.
Стих 2: Голос грому твого в небокрузі, осві-
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тйли блйскавки твої вселенну, здригнулася й
затремтіла земля (Пс. 76,19).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Стих 3: У славу й велич одягнувся ти,
приодівся СВІТЛОМ, наче рйзою (Пс. 103,1-2).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Антифон 2
Стих 1: Гори сібнські, ребра північні, го
род царя велйкого (Пс. 47,3).
Приспів: Спасй нас. Сину Божий, що переобразйвся на горГ, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 2: І увів їх до горй святйні своєї,
горй тієї, що здобула правйця його (Пс. 77,54).
Спасй нас, Сйну Божий, що переобразйвся на горі, співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Гору сіонську, яку возлюбйв, і
збудував, як однорога, святйлище своє (Пс.
77,68-69).
Спасй нас, Сйну Божий, що переобразйвся на горі, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинорбдний Сйну:
Антифон З
Стих 1: Ті, що надіються на Господа, - як
гора Сібн, що не хитається повік (Пс. 124,1).
Тропар, глас 7: Переобразйвся ти на горі,
Хрйсте Боже, показавши ученикам твоїм
славу твою, скільки змоглй. Нехай засіяє і
нам, грішним, світло твоє повсякчасне, моли
твами Богородиці, Світлодавче, слава тобі.
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Стих 2: Гори навкруг його - і Господь
навкруг людей сво'іх від нйні і довіку (Пс.
124,2).
Тропар: Переобразйвся ти на горГ:
Стих 3: Господи, хто перебуває в житлі
твоїм або хто вселйться на святій горГ твоїй?
(Пс. 14,1).
Тропар: Переобразйвся ти на горГ:
Стих 4: Хто вййде на гору Господню або
хто стане на місці святім його? (Пс. 23,3).
Тропар: Переобразйвся ти на горі:
Вхідне: Господи, пошлй світло твоє і істи
ну твою - ті мене навчйли і привелй на гору
святу твою (Пс. 42,3).
Тропар: Переобразйвся ти на горГ:
Слава, і нйні: Кондак, глас 7: На горГ
переобразйвся ти і, скільки змоглй, ученикй
твої славу твою, Хрйсте Боже, вйділи, щоб,
колй побачать, як тебе розпинають, страдання
зрозуміли добровільне, а світові проповідять,
що ти єсй воістину Отче сяяння.
Трисвяте.
Прокімен, глас 4: Як велйчні діла твої,
Господи, все премудрістю сотворйв ти (Пс.
103,24).
Стих: Благословй, душе моя. Господа, Го
споди, Боже мій, ти дз^е велйчній (Пс. 103,1).
Апостол із соборного послання Петра,
зач. 65 (2 Пт. 1,10-19).
Алилуя, глас 8: Твої є небеса і твоя є
земля (Пс. 88,12).
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Стих: Блаженні люди, що знають заклик
твій (Пс. 88у16).
Замість Достойно, співаємо аж до віддан
ня: Величай, душе моя. Господа, що на Тавбрі
переобразйвся.
І
ірмос, глас 4: Різдво твоє нетлінно явйлося. Бог із боків твоїх пройшов, во плоті
явйвся на землі і з людьмй проживав. Тому
тебе, Богородице, всі величаємо.
Принасний: Господи, у світлі лиця твого
підемо і в імені твоїм возрадуємося навіки
(Пс. 88,16-17). Алилуя, тричі.

7

Святого преподобномученика Дометія.
Прокімен празника аж до віддання. І свя
тому, глас 7: Чесна перед Господом смерть
преподобних його (Пс. 115,6)
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,1017).
Алилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Причасний празника аж до віддання. 1 свя
тому: В пам’ять вічну буде праведник, злих
слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
8
Святого Еміліяна, ісповідника, єпископа
Кизицького.
9

+

Святого апостола Матія.
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Тропар, глас 3: Апостоле святйй МатГє,
молй милостйвого Бога, щоб відпущення прогрішень подав дз^ам нашим.
Кондак, глас 4: Вістування твоє, що, як
світлосяйне сонце, вййшло на ввесь світ, прос
вічує благодаттю Церкву народів, чудонбсний
Матіє, апостоле.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол у Діяннях, зач. 2 (Ді. 1,12-17.21-26).

10 Святого мученика й архидиякона Лаврентія.
11

Святого мученика й архидиякона Євпла.

12

Святих мучеників Фотія й Аникити.

13 Преподобного отця нашого Максима Ісповідника.
У цей день віддається празник Переображення.
14 & Передпразденство Успення Пресвятої
Богородиці.
І святого пророка Міхея.
Тропар передпразденства, глас 4: Ліоди,
заздалегідь тіштеся, з вірою плещіть руками і
в любові зберіться, днесь радуючися і світло
восклйкуючи всі з веселістю. Божа бо Мати
має з земного до висот перейтй славно. ї'і піс
нями повсякчасно як Богородицю славимо.
Кондак, глас 4: У славній пам’яті твоїй
вселенна, оздоблена безтілесним духом, ро
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зумно З веселістю взиває до тебе: Радуйся,
Діво, християн похвало.
+ І перенесення чесних мощів преподоб
ного отця нашого Теодосія, ігумена Печерського.
Служба - З травня.

15 Ф Успення Пресвятої Владичиці на
шої Богородиці і приснодіви Марії.
Тропар празника, глас 1: У різдві дївство
зберегла ти, в успенні світа не оставила ти,
Богородице. Переставилася ти до життя,
бувши Матір’ю Життя. І молитвами твоїми ізбавляєш від смерти д ;^ і наші.
Слава, і нйні: Кондак, глас 2: В молитвах
невсипущу Богородицю і в заступництвах не
замінне уповання - гріб і умертвіння не втрймали. Бо як Матір Життя до життя переставив
той, хто вселйвся в утробу приснодівственну.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Филип’ян, зач. 240 (Фл. 2,5-11).
'
Ллилуя, глас 8: Воскресни, Господи, в упо
кій твій, ти і кивбт святйні твоєї (Пс. 131,8).
Стих: Клявся Господь Давйдові істиною і
не відречеться її (Пс. 131,11).
Замість Достойно, співаємо аж до віддан
ня: Ангели, бачачи успення Пречйстої, здиву
валися, як Діва возхбдить із землі на небо.

Місяць серпень

639

/ ірмос, глас 1: Перемагаються закони
природи у тобі, Діво чйста: бо дівственне є
різдвб, і смерть наперед заповідає життя; по
різдві діва, і по смфті жива. Спасаєш зав
жди, Богородице, насліддя твоє.
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.
16 & Перенесення з Едеси до Царгороду нерукотвореного образу Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа, званого Святим Обрусом.
І святого мученика Діомида.
ПрокімеНу глас 4: Заспівайте Гбсподеві
ПІСНЮ нову, бо дйвне сотворйв Господь (Пс.
97Л).
Стих: Вйділи всі кінці землі спасення
Бога нашого (Пс. 97,3).
Апостол до Колосян, зач. 250 (Кл. 1,1218). А бо: до Корінтян, зач. 173 (2 Кр. 3,4-11).
Алилуя, глас 4: Господи, у світлі лиця
твого підемо і в імені твоїм возрадуємося на
віки (Пс. 88,16-17).
Причасний: Господи, у світлі лиця твого
підемо і в імені твоїм возрадуємося навіки
(Пс. 88,16-17). Алилуя, тричі.
17

Святого мученика Мирона.

18

Святих мучеників Флора й Лавра.
Служба мученикам - загальна.

19 Святого мученика Андрея Стратопедарха
- сотника, і тих, іцо з ним.
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Святого пророка Самуїла

21 Святого апостола Тадея. І святої муче
ниці Васси.
22 Святого мученика Агатоніка і тих, що з
ним.
23 Святого мученика Луппа. І святого священномученика Іринея, єпископа Ліонського.
І віддається празник Успення Пресвятої
Богородиці.
24

Святого священномученика Євтиха.

25 & Повернення мощів святого апостола
Вартоломея. І святого апостола Тита.
Служба святим апостолам - загальна.
Апостол до Тита, зач. 300 (Тт. 1,1-4;
2,15-3,3.12-13.15).
26

Святих мучеників Адріяна й Наталії.

27

Преподобного отця нашого Пімена.
Служба преподобному - загальна.

28 Преподобного отця нашого Мойсея Мурина. І святого отця нашого Авґустина, єпи
скопа Іппонського. І святого мученика Гебре
Михаїла, пресвітера етіопськаго.
У цей день празнується Собор преподоб
них отців Печерських, що спочивають у даль
ніх печерах.
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29 Ф Усікновення чесної голови чесного
і славного пророка, предтечі і хрестителя
Івана.
Тропар, глас 2: Пам’ять праведного з по
хвалами, і тобі вистачає свідчення Господнє,
предтеча, бо ти показався воістину і від про
років чесніший, бо у струях сподобився хрестйти Проповїданого. Тому за істину пострадав
ти, радуючися, благовістйв ти і тим, що в аді.
Бога, явленого в тілі, що взяв гріх світу і по
дає нам велйку мйлість.
Кондак, глас 5: Предтечі славне усікно
вення було якось божественним задумом, щоб
і тим, що в аді, проповів Спасове пришестя.
Нехай, отже, ридає Іродія, що вйпросила без
законне вбйвство, бо возлюбйла не закон Бо
жий, ні живйй вік, але —лукавий і дочасний.
Служба мученикові - загальна.
Апостол у Діяннях, зач. 33 (Ді. 13,25-33).

30 Святих отців наших, патріярхів Царгородських, Олександра, Івана і Павла Нового.
31 + Положення чесного пояса Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці.
Тропар, глас 8: Богородице приснодГво,
людей покрове, ти рйзу й пояс пречйстого
твого тіла як загороду могутню городу твоєму
дарувала безсГменним різдвбм твоїм, нетлін
ною перебуваючи. В тобі бо природа обновля
ється і час. Тому молимо тебе, мир городу тво
єму дарувати і душам нашим велйку мйлість.
Кондак, глас 2: Пояс твій чеснйй, що
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огорнув богоприйбмне ЛОНО ТВОЄ, Богородице,
це сйла необорна городу твого і скарб дібр не
вичерпний, єдйна Мати-Приснодіво.
ПрокімеНу глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дз^ мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Євреїв, зач. 320 (Євр. 9,1-7).
Алилуя, глас 8: Воскресни, Господи, в упо
кій твій, ти і кивбт святйні твоєї (Пс. 131,8).
Стих: Клявся Господь Давйдові істиною і
не відречеться 11 (Пс. 131,11).
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.

ВОСКРЕСНА СЛУЖБА
ВОСЬМИ ГЛАСІВ
Глас 1
Тропар: Хоч камінь запечатали юдеї * і
воїни стереглй пречйсте ТІЛО ТВОЄ, * воскрес
ти, тридневний Спасе, * д а р ^ ч и світові жит
тя. * Ради цього сйли небесні взивали до тебе,
Життєдавче: * Слава воскресенню твоєму,
Хрйсте, * слава царству твоєму, * слава про
мислові твоєму, * єдйний Чоловіколюбче.
Кондак: Воскрес ти як Бог із гробу у славі
* і світ із собою воскресйв, * і людське єство
як Бога оспівує тебе, * і смерть щезла. * Адам
же ликує, Владйко, * і Єва нйні, від узів ізбавляючись, радується, взиваючи: * Ти, Хрй
сте, той, хто всім подає воскресення.
Богородичний: Колй Гавршл звіщав тобі,
Діво: Радуйся - * з голосом воплбчувався
Владйка всіх * у тобі, святім кивбті, * як рік
праведний Давйд: * Явйлася ти шйрпіа небес,
* що поносйла Створйтеля твого. * Слава то
му, що вселйвся в тебе, * слава тому, що прой
шов із тебе, * слава тому, що вйсвободив нас
різдвом твоїм.
Прокімен: Будь, Господи, мйлість твоя на
нас, бо уповми ми на тебе (Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1).
Алилуя: Бог, що дає відплату мені і покорйв народи мені (Пс. 17,48).
Стих: Ти, що величаєш спасення царя і
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твориш мйлість помазаникові своєму Давйдові і сімені його до віку (Пс. 17,51).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйпініх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

Глас 2
Тропар: Колй зійшов ти до смерти, Життя
безсмертне, * ТОДІ ад умертвйв ти блистінням
божества. * Колй ж і умерлих із глибйн під
земних воскресйв ти, * всі сйли небесні взи
вали: * Життєдавче, Хрйсте Боже наш, слава
тобі.
Кондак: Воскрес єсй з гробу, всесйльний
Спасе, * і ад, увйдівши чудо, зжахнувся, і
мфтві востали, * а творіння, бачачи, раду
ється разом з тобою, * і Адам веселйться, і
світ, Спасе мій, оспівує тебе повсякчасно.
Богородичний: В молитвах невсипущу
Богородицю * і в заступництвах незамінне
уповання * гріб і умертвіння не втрймали. *
Бо як Матір Життя до життя переставив той,
* хто вселйвся в утробу приснодівственну.
Прокімен: Кріпость моя і пісня моя - Го
сподь, і став мені спасенням (Пс. 117,14).
Стих: Караючи покарав мене Господь, та
смфті не передав мене (Пс. 117,18).
Алилуя: Вйслухає тебе Господь у день пе
чалі, захистйть тебе ім’я Бога Якова (Пс. 19,2).
Стих: Господи, спасй царя і вйслухай
нас, в якйй тільки день призовемо (Пс. 19,10).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
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Глас З
Тропар: Нехай веселяться небеснії, нехай
радуються земнії, * бо сотворйв владу рукою
своєю Господь, * подолав смертю смерть, первенцем мертвих став, * з безодні аду ізбавив
нас і подав світові велйку мйлість.
Кондак: Воскрес ти днесь із гробу. Ще
дрий, * і нас В03В1В ти із врат смертних, *
днесь Адам ликує і радується Єва, * а разом
пророки з патріярхами неперестанно оспіву
ють * божественну могутність влади твоєї.
Богородичний: Діва днесь предстоїть у
церкві * і з лйками святйх невйдимо за нас
молиться Богу. * Ангели з архиєреями покло
няються, * апостоли з пророками ликують, * бо
ради нас молить Богородиця превічного Бога.
Прокімен: Співайте Богові нашому, спі
вайте; співайте цареві нашому, співайте (Пс.
46,7).
Стих: Всі народи, заплеш;іте руками, восклйкніть Богові голосом радости (Пс. 46,2).
Алилуя: На тебе. Господи, я уповав, щоб
не посоромився навіки (Пс. 30,2).
Стих: Будь мені Богом захйсником і до
мом прибіжипда, щоб спастй мене (Пс. 30,3).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

Глас 4
Тропар: Світлую воскресення проповідь *
від ангела взнавши. Господні ученйці, * і пра-
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дідне осудження відкйнувши, * апостолам,
хвмячися, мовили: * Повалйлася смерть, воскрес Христбс Бог, * даруючи світові велйку
мйлість.
Кондак: Спас і Ізбавйтель мій * із гробу
як Бог * воскресйв від узів земнорбджених * і
врата адові сокрушйв, * і як Владйка * воскрес тридневний.
Богородичний: Иоакйм і Анна з неслави
бездітности * і Адам і Єва від тління смерти
вйзволилися, Пречйста, * у святім різдві твоїм. * Його празнують люди твої, * з провйни
прогрїшень ізбавлені, * як іслйчуть до тебе: *
Неплідна родить Богородицю * і кормйтельку
життя нашого.
Прокімен: Як велйчні діла твої. Господи,
все премудрістю сотворйв ти (Пс. 103,24).
Стих: Благословй, душе моя, Господа;
Господи, Боже мій, ти дуже велйчній (Пс.
103,!)•
Алилуя: Натягнй лук і успівай, і царюй,
ІСТИНИ ради і лагідности, і справедлйвости
(Пс. 44,5).
Стих: Возлюбйв ти справедлйвість і возненавидів ти беззаконня (Пс. 44,8).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
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Глас 5
Тропар: Собезначальне Слово Отцю і Ду
хові, * від Діви роджене на спасення наше, *
оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благово-
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ЛИВ ПЛОТТЮ 31ИТИ на хрест * і смерть перетер
піти, І воскресйти умерлих * славним воскресенням своїм.
Кондак: До аду, Спасе мій, зійшов ти * і
врата сокрушйв ти як всесйльний, * умерлих
як Творець воскресйв з собою * і смфти жало
сокрушйв ти, * і Адам від клятви ізбавився,
Чоловіколюбче. * Тому і всі зовемо: Спасй
нас. Господи.
Богородичний: Радуйся, двері Господні
непроходймі,* радуйся, стіно і покрове тих,
що прибігають до тебе, * радуйся, прйстане,
бурями не навішувана, * і подружжям неза
ймана, що родйла плоттю Творця твого і Бога.
* Молйтись не переставай за тих, що оспіву
ють * і поклоняються різдву твоєму.
Прокімен: Ти, Господи, захорбниш нас і
збережеш нас від роду цього і повік (Пс, 11,8).
Стих: Спасй мене. Господи, бо не стало
праведного (Пс. 11,2).
Ллилуя: Мйлості твої. Господи, повік
оспівуватиму, сповішу з роду в рід істину
твою устами моїми (Пс. 88,2).
Стих: Бо сказав ти: Повік мйлість збуду
ється, на небесах приготовиться істина твоя
(Пс. 88,3).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

Глас 6
Тропар: Ангельські сйли на гробі твоїм * і
ті, що стереглй, змертвіли * і стояла Марія у
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гробі, * шукаючи пречйстого тіла твого. * Полонйв ти ада, та не спокусйвся ним, * зустрів
єсй Діву, даруючи життя. * Воскреслий з мер
твих Господи, слава тобі.
Кондак: Життєначмьною
долонею *
умерлих із мрячних долйн * Життєдавець воскресйв усіх — Христбс Бог, * воскресення по
дав людському родові. * Він бо всіх Спасйтель,
воскресення і життя, і Бог усіх.
Богородинний: Заступнице християн непостйдна, * молйтвенице до Творця незамін
на,* не погордй голосами молінь грішників, *
але вйпереди як благая з поміччю нам, що
вірно співаємо тобі: * поспішйсь на молйтву і
скоро прийдй на моління, * заступаючи по
всякчас, Богородице, тих, що почитають тебе.
Прокімен: Спасй, Господи, людей твоїх і
благословй насліддя твоє (Пс. 27,9).
Стих: До тебе. Господи, взиватиму. Боже
мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
Алилуя: Хто живе в помочі Всевйшнього,
під покровом Бога небесного оселйться (Пс.
90,1).
Стих: Скаже Гбсподеві: Заступник мій
єсй і прибіжище моє. Бог мій - і надіюся на
нього (Пс. 90,2).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

Глас 7
Тропар:

Розрушйв

ти

хрестом

твоїм

Воскресна служба

649

смерть, * отворйв ТИ розбійникові рай, * миро
носицям плач перемінив єсй, * і апостолам
проповїдати повелів єсй, * що воскрес ти, Хрйсте Боже,* даючй світові велйку мйлість.
Кондак: Вже більше влада смертна не
зможе людей держати, * Христбс бо зійшов,
сокрушаючи й розоряючи сйли її. * Зв’язу
ється ад, * пророки согласно радуються, *
представ Спас, мовлячи тим, що в вГрі: * Вййдіть, вірні, у воскресення.
Богородичний: Як скарбнйця нашого во
скресення * тих, що на тебе надіються, ВсепГта, * вйведи з рову і глибинй прогрїшень,* бо
ти спасла єсй вйнних у грісі,* родйвши спасення наше. * Ти перед різдвбм — Діва * і в
різдвГ - Діва, * і по різдвГ дальше пробуваєш
Діва.
Прокімен: Господь крГпость людям своїм
дасть. Господь благословйть людей своїх мйром (Пс. 28,11).
Стих: Принесіть Гбсподеві, синй Божі,
принесіть Гбсподеві молодйх баранців (Пс.
28,11).
Алилуя: Благо є сповідуватися Гбсподеві і
співати імені твоєму, Всевйшній (Пс. 91,2).
Стих: Сповіщати зарання мйлість твою і
істину твою на всяку ніч (Пс. 91,3).
Причасний: Хваліте Гбспода з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

Глас 8
Тропар: З висотй зійшбв ти, Милосер
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дний, * погребення прийняв ТИ тридневне, *
щоб нас вйзволити від страстей. * Життя і
воскресення наше, * Господи, слава тобі.
Кондак: Воскреспіи з гробу, * умерлих
воздвйгнув ти * і Адама воскресйв ти, * і Єва
ликує в твоїм воскресенні, * і світу КІН Ц І тор
жествують * востання твоє, * Многомилостйвий.
Богородичний: Непереможній Владарці *
на честь перемоги * ми, врятовані від лйха,*
благодарні пісні випйсуємо тобі,* рабй твої,
Богородице. * А ти, що маєш сйлу нездолан
ну, * від усяких нас бід охоронй, * щоб звати
тобі: * Радуйся, Невісто неневїсная.
Прокімен: Помоліться і воздайте Гбсподеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велйке ім’я його (Пс. 75,2).
Ллилуя: Прийдіте, возрадуємося Гбсподеві, восклйкнім Богу, Спасйтелеві нашому (Пс.
94,1).
Стих: Ідім перед лицем його з ісповїданням і псалмами восклйкнім йому (Пс. 94,2).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

з

ПОВСЯКДЕННА СЛУЖБА
у понеділок - святим ангелам
Тропар, глас 4: Небесних воїнств архистратйги, * молимо вас завжди ми, недостбйні, * щоб ви вашими молитвами огородйли
нас * покровом крил духовної вашої слави, *
охороняючи нас, що усйльно припадаємо і
клйчемо: * Від бід ізбавте нас * як чинонач^ьники вйшніх сил.
Слава: Кондак, глас 2: Архистратйги Бо
жі, служйтелі божественної слави, * ангелів
начальники і людей наставники, * корйсного
нам просіть і велйкої мйлости * як безплотних
архистратйги.
І нйні: Богородичний, глас 2: В молитвах
невсипущу Богородицю * і в заступництвах
незамінне уповання * гріб і умертвіння не
втрймали. * Бо як Матір Життя до життя
переставив той, * хто вселйвся в утробу приснодГвственну.
Прокімен, глас 4: Ти твориш ангелами
своїми духи і слугами своїми палаючий во
гонь (Пс. 103,4).
Стих: Благословй, душе моя. Господа;
Господи, Боже мій, ти дуже велйчній (Пс.
103.1).
Апостол до Євреїв, зач. 305 (Євр. 2,2-10).
Ллилуя, глас 5: Хваліте Господа, всі ан
гели його, хваліте його, всі сйли його (Пс.
148.2).
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Стих: Бо він сказав і сталося, він повелів
і створйлося (Пс. 148,5).
Причасний: Ти твориш ангелами своїми
духи і слугами своїми палаючий вогонь (Пс.
103,4). Алилуя, тричі.

У вівторок - Предтечі
Тропар, глас 2: Пам’ять праведного з по
хвалами * і тобі вистачає свідчення Господнє,
предтече, * бо ти показався воістину і від про
років чесніший, * бо у струях сподобився хрестйти Проповіданого. * Тому за істину пострадав ти, радуючися, * благовістйв ти і тим, що
в аді. Бога, явленого в тілі,* що взяв гріх
світу і подає нам велйку мйлість.
Слава: Кондак, глас 3: Пфш е неплідна
днесь Христового предтечу родить * і він є
сповненням усякого пророцтва, * бо кого про
роки проповідували, * на того він у Йордані
руку поклав. * Явйвся Божого Слова пророк,
проповідник, разом і предтеча.
І нйні: Богородичний, глас 3: Діва днесь
предстоїть у церкві * і з лйками святйх невйдимо за нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями поклоняються, * апостоли з пророками
ликують, * бо ради нас молить Богородиця
превічного Бога.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол у Діяннях, зач. 33 (Ді. 13,25-33).
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Ллилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте {Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

У середу - Хресту і Пресвятій Богородиці
Тропар, глас 1: Спасй, Господи, людей
твоїх * і благословй насліддя твоє, * перемоги
благовірному народові на супротйвників да
руй * і хрестом твоїм * охоронй люд твій.
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: Вознісся ти
на хрест волею своєю. * Новому людові тво
єму, що твоє ім’я носить, * даруй щедроти
твої, Хрйсте Боже. * Возвеселй сйлою твоєю
благовірний народ, * перемоги на супротйвни
ків дай йому, * що за посібник має твоє
оружжя мйру, непоборну перемогу.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Лк. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Филипян, зач. 240 (Фл. 2,5П).
Алилуя, глас 8: Слухай, дочко, і споглянь,
і прихилй вухо твоє (Пс. 44,11).
Стих: Лицю твоєму помоляться багаті на
роди (Пс. 44,13).

Принасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.

У четвер —апостолам і святому Миколаєві
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Тропар апостолам, глас 3: Апостоли святі,
моліть милостйвого Бога, * щоб відпущення
прогрішень подав душам нашим.
Інший, святому Миколаєві, глас 4: Прави
лом віри і образом лагідности, * учйтелем повздержности * явйла тебе твоєму стаду всіх ре
чей істина. * Ради щ>бго придбав ти смирен
ням високе, * убогістю — багате, * отче, священноначмьнику Миколаю. * Молй Христа
Бога, щоб спаслйся душі наші.
Кондак апостолам, глас 2: Сйльних і боговісних проповідників, * найвйщих апостолів
твоїх. Господи, * прийняв ти в насолоду дібр
твоїх і упокій, * бо болісті їх і смерть прийняв
ти вйще всяких плодів, * єдйний Серцевідче.
Слава: Інший, святому Миколаєві, глас 3:
В Мйрах, святйй, священнослужйтелем пока
зався ти, * бо. Христове Євангеліє, преподоб
ний, сповнивши, * положйв ти душу твою за
людей твоїх * і спас неповйнних від смерти. *
Ради цього освятйв ти себе як велйкий таїнник Божої благодаті.
І нйні: Богородичний, глас 3: Діва днесь
предстоїть у церкві * і з лйками святйх невйдимо за нас молиться Богу.* Ангели з архиєреями поклоняються, * апостоли з пророками
ликують, * бо ради нас молить Богородиця
превічного Бога.
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Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Божу, тво
ріння ж рук його сповіщає твердь (Пс. 18,2).
Апостол до Корінтян, зач. 131 (1 Кр. 4,9-16).
Ллилуя, глас 1: Ісповідять небеса чуда
твої, Господи, і істину твою в церкві святйх
(Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді свя
тйх (Пс. 88,8).
Причасний: На всю землю вййшло вісту
вання їх і до К ІН Ц ІВ вселенної глаголи їх (Пс.
18,5). Алилуя, тричі.

У п’ятницю - Хресту
Тропар, глас 1: Спасй, Господи, людей
твоїх * і благословй наслГддя твоє, * перемоги
благовірному народові на супротйвників да
руй * і хрестом твоїм * охоронй люд твій.
Слава, і нйні: Кондак, глас 4: Вознісся ти
на хрест волею своєю. * Новому людові твоє
му, що твоє ім’я носить, * даруй щедроти твої,
Хрйсте Боже. * Возвеселй сйлою твоєю благо
вірний народ, * перемоги на супротйвників
дай йому, * що за посібник має твоє оружжя
мйру, непоборну перемогу.
Прокімен, глас 7: ВозносГть Господа Бога
нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг його, бо
святе воно (Пс. 98,5).
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Стих: Господь воцарйвся, нехай гніва
ються люди (Пс. 98,1).
Апостол до Корінтян, зан. 125 (1 Кр.
1,18-24).
Ллилуя, глас 1: Пом’янй соньм твій, що
його придбав ти іздавна (Пс. 73,2).
Стих: Бог же — цар наш перше віку,
вчинйв спасення посеред землі (Пс. 73,12).
Причасний: Знаменувалося на нас світло
лиця твого, Господи (Пс. 4,7). Алилуя, тричі.

У суботу - всім святим і за померлих
Тропар, глас 2: Апостоли, мученики і про
роки, * святйтелі, преподобні і праведні, * що
добре подвиг звершйли і в Гру збереглй, * ма
ючи смілйвість до Спаса, * за нас його як бла
гого моліть, молимося, щоб спаслйся душі наші.
Другий, за померлих, глас 2: Пом’янй, Го
споди, як благйй рабів твоїх * і, що в житті
нагрішйли, простй, * бо ніхто не є безгрішний,
ТІЛ ЬКИ ти, що можеш і померлим дати упокій.
Слава: Кондак, глас 8: Зо святйми упокой,
Хрйсте, * душі рабів твоїх, * де немає бблізні,
ні печалі, * ні зітхання, * але життя безконечне.
І нйні: Мученикам, глас 8: Як початки єства
насадйтелеві творіння * вселенна приносить
тобі. Господи, * богонбсних мучеників. * їх мо
литвами в мйрі глибокому * Церкву твою,
громаду твою, * Богородиці ради, збережй, *
Многомилостйвий.
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Прокімен, глас 8: Веселіться в Господі і
радуйтеся, праведні (Пс. 31,11).
Стих: Блаженні, якйм прощено безза
коння і якйх гріхй закрйто (Пс. 31,1).
І з'а померлих, глас 6: Душі їх у блажен
стві перебуватимуть (Пс. 24,13).
Апостол до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,1317).
Ллилуя, глас 4: В ізв^ и праведні і Го
сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Стих: Блаженні, якйх вйбрав і прийняв
ти. Господи, і пам’ять їх з роду в рід (Пс.
64.5).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1).
Другий: Блаженні, якйх вйбрав і прийняв
ти. Господи, і пам’ять їх з роду в рід (Пс.
64.5). Алилуя, тричі.

ЗАГАЛЬНІ СЛУЖБИ СВЯТИМ
Служба Пресвятій Богородиці
Тропар, глас 4: До Богородиці з запалом
нйні прибіжім, грішні і смиренні, * і припадім
у покаянні, взиваючи із глибинй душевної: *
Владйчице, поможй, змилосердившись над
нами, * поспішйся, бо загибаємо від мнбжества гріхів, * не завернй рабів твоїх з нічйм,
* бо в тобі єдйну заступницю маємо.
Кондак, глас 6: Не маємо іншої помочі,
не маємо ІНШОЇ надії, * окрім тебе, Пречйста
Діво. * Ти нам поможй, * на тебе надіємося і
тобою хвмимося, * твої бо ми рабй, щоб не постидмися.
Прокімен, глас З, пісня Богородиці: Вели
чає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Ббзі, Спасі моїм (Пс. 1,46-47).
Стих: Бо зглянувся на смирення рабй
своєї, ось бо віднйні ублажать мене всі роди
(Лк. 1,48).
Апостол до Филипян, зан. 240 (Фл. 2,511). А б о : до Євреїв, зан. 320 (Євр. 9,1-7).
Алилуя, глас 8: Слухай, дочко, і споглянь,
і прихилй вухо твоє (Пс. 44,11).
Стих: Лицю твоєму помоляться багаті на
роди (Пс. 44,13).
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.
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Служба святим ангелам
Тропар, глас 4: Небесних воїнств архистратйги,* молимо вас завжди ми, недостбйні,
* щоб ви вашими молитвами огородйли нас *
покровом крил духовної вашої слави,* охоро
няючи нас, ш;о усйльно припадаємо і клйчемо: * Від бід ізбавте нас * як чиноначмьники
вйшніх сил.
Кондак, глас 2: Архистратйги Божі, служйтелі божественної слави, * ангелів началь
ники і людей наставники, * корйсного нам
просіть і велйкої мйлости * як безплотних
архистратйги.
Прокімен, глас 4: Ти твориш ангелами
своїми духи і слугами своїми палаючий во
гонь (Пс. 103,4).
Стих: Благословй, душе моя. Господа;
Господи, Боже мій, ти дуже велйчній (Пс.
103.1).
Апостол до Євреїв, зач. 305 (Євр. 2,2-10).
Ллилуя, глас 5: Хваліте Господа, всі ан
гели його, хваліте його, всі сйли його (Пс.
148.2).
Стих: Бо він сказав і сталося, він повелів
і створйлося (Пс. 148,5).
Причасний: Ти твориш ангелами своїми
духи і слугами своїми палаючий вогонь (Пс.
103,4). Алилуя, тричі.

Служба святим пророкам
Тропар, глас 2: Пророка твого (ім'я) па-
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м’ять, Господи, празнуємо. * Тому молимо те
бе: Спасй душі наші.
Кондак, глас 4: Просвічене духом чйсте
серце твоє * стало приютом світлішого про
роцтва, * бо бачиш далеке, як теперішнє. *
Ради цього почитаємо тебе, пророче блажен
ний, славний.
ПрокімеНу глас 4: Ти єрей повік за чйном
Мелхіседека (Пс. 109,4).
Стих: Сказав Господь Гбсподеві моєму:
Сидй праворуч мене, поки не покладу ворогів
твоїх підніжжям ніг твоїх (Пс. 109,1).
Апостол до Корінтян, зан. 156 (1 Кр.
14,20-25).
Алилуя, глас 5: Мойсей і Арбн між єреями
його і Самуїл між тйми, що призивають ім’я
його (Пс. 98,6).
Стих: Світло засіяло праведникові і для
правих сфцем - веселість (Пс. 96,11).
Принасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.

Служба святим апостолам
Тропар апостолові, глас 3: Апостоле святйй (ім'я), * молй милостйвого Бога,
щоб
відпущення прогрГшень подав душам нашим.
Кондак, глас 4: Як звізду пресвітлу
Церква завжди хоронйла тебе,
апостоле
(ім’я), * просвічувана багатих чудес твоїх по
даванням. * Тому зовемо до Христа:
Спасй
тих, що вірою почитають пам’ять твого апосто
ла,
Многомилостйвий.
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Тропар апостолам, глас 3: Апостоли святі,

МОЛІТЬ милостйвого Бога, * щоб відпущення
прогрішень подав душам нашим.
Кондак, глас 4: Як лози Христового вино
граду * явйлися ви, мудрі, * принбсячи грбзди
в чеснбтах, витбчуючи нам винб спасення. *
Иогб приймаємо, радістю напбвнюючися, *
празнуємо чесну вашу пам’ять, * в якій мо
літь, щоб дарбвано нам велйку мйлість * і від
пущення гріхів, Госпбдні апбстоли.
Прокімен, глас 8: На всю землю вййшло
вістування їх і до кінців вселенної глагбли їх
(Пс. 18,5).
Стих: Небеса повідають славу Ббжу, тво
ріння ж рук йогб сповіщає твердь (Пс, 18,2).
Апостол до Корінтян, зач. 131 (1 Кр. 4,916).
Ллилуя, глас 1: Ісповїдять небеса чуда

твої, Гбсподи, і істину твою в церкві святйх (Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді святйх (Пс. 88,8).
Причасний: На всю землю вййшло вісту
вання їх і до кінців вселенної глагбли їх (Пс.
18,5). Алилуя, тричі.

Служба святителеві
Тропар, глас 4: Правилом в Гри і ббразом

лагідности, учйтелем повздержности * явйла тебе твоєму стаду всіх речей істина. * Ради
цьбго придбав ти смиренням висбке, * убогі
стю - багате,
отче, священноначальнику
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Молй Христа Бога, щоб спаслйся
душі наші.
Кондаку глас 2: Божественний громе,
трубо духовна, в Гри насадйтелю, відсіч єре
сям, * Тройці угоднику, велйкий святйтелю
(ім'я),
ти з ангелами повсякчас предстоїш,
молйся неустанно за всіх нас.
Прокімен, глас 1: Уста мої промовлять
премудрість і роздуми серця мого —розуміння
(Ім'я).

(Пс. 48,4).
Стих: Послухайте це, всі народи, почуй
те, всі, хто живете по вселенній (Пс. 48,2).
Апостол до Євреїв, зач. 318 (Євр. 7,26-8,2).
Алилуя, глас 2: Уста праведного по

вчаться премудрости і язйк його промовить
суд (Пс. 36,30).
Стих: Закон Бога його в серці його і не
зупйняться стопи його (Пс. 36,31).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.

Служба святителям
Тропар, глас 4: Боже отців наших,

що
чйниш завжди з нами по твоїй кр6тості,'=' не
віддалй мйлости твоєї від нас,
але, моли
твами їх, у мйрі направ життя наше.
Кондак, глас 8: Як чеснот учителГв і єрархів прикрасу Церква співаючи вас славить.
Молитвами вашими подайте тим, що вас у
любові почитають,
справність у чеснотах,
вйбавлення від сбблазней, як непереможні.
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Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його {Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Євреїв, зач. 335 (Євр. 13,17-21).
Алилуя, глас 2: Священики твої зодяг

нуться в праведність і преподобні твої’ возрадуються (Пс. 131,9).
Стих: Вйбрав Господь Сібна, захотів його
на житло для себе (Пс. 131,13).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Али
луя, тричі.

Служба преподобним і Христа ради юродивим
Тропар преподобному, глас 8: В тобі, отче,

дбайлйво зберігся образ, бо, прийнявши хрест,
ти пішов слідом за Христбм і ділом навчав
ти погбрджувати тілом, бо вонб проминає, а
дбати про душу —єствб безсмертне. Тим-то з
ангелами разом радується,
преподббний
(ім'я), дух твій.
Кондак, глас 2: Чистотбю душевною боже
ственно озбрбївшися
і, неустанні молитвй,
як кбпіє, крГпко взявши в руки, проколбв ти
бісівські полкй, (ім'я), бтче наш, молйся не
устанно за всіх нас.
Тропар преподобним, глас 4: Ббже отцГв
наших, * що чйниш завжди з нами по твоїй
крбтості, не віддалй мйлости твоєї від нас,
але, молитвами їх, у мйрі направ життя наше.
Кондак, глас 2: Безліч хвилювань по су-
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Прокімен, глас 7: Чесна перед Господом
смерть преподобних його (Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Галатів, зан. 213 (Гл. 5,22-6,2).
Ллилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.
111 , 1)Стих: Сйльне на землі буде сім’я його
(Пс. 111,2).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

Служба мученикові
Тропар, глас 4: Мученик твій, Господи,
(ім'я),
у страданнях своїх прийняв вінець

нетлінний від тебе. Бога нашого, мавши бо
крГпость твою, він мучйтелів подолав, * сокрушйв і демонів зухвальства безсйльні.
Його молитвами спасй душі наші.
Кондак, глас 2: Як звізда світла, неоманна,
з’явйвся ти С В ІТ О В І,
Сонце Христа сповіща
ючи зорями твоїми, страстотфпче (ім'я),
і
лесть погасйв ти всю; а нам подаєш світло,
молячйсь неустанно за всіх нас.
Прокімен, глас 7: Возвеселйться правед
ник у Господі і уповає на нього (Пс. 63,11).
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Стих: Вйслухай, Боже, голос мій, колй
молйтимусь до тебе (Пс. 63,2).
Апостол до Тішотея, зач. 292 (2 Тм. 2,1-

10).
Ллилуя, глас 4: Праведник, як фінік, роз
цвіте і, як кедр на Ливані, вйросте (Пс. 91,13).
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дво
рах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14).
Принасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

Служба мученикам
Тропар, глас 1: Бблістями святйх, * які за

тебе перетерпіли, * дайся ублагати, Господи, *
і всі наші болісті зцілй, * Чоловіколюбче, мо
лимося.
Кондак, глас 2: Як світйльники світлі
явйлися ви, божественні мученики, * ство
ріння усе С В ІТ Л ІС Т Ю чудес озоряєте, * від недуг
звільняючи і глибоку темряву завжди відга
няючи, * Христу Богові молячйся неустанно
за всіх нас.
Прокімен, глас 4: Святйм, що на землі
його, проявйв Господь усГ бажання свої в них
(Пс. 15,3).
Стих: Я бачив Господа повсякчас пфедо

мною, бо він праворуч мене, щоб я не похит
нувся (Пс. 15,8).
Апостол до-Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Алилуя, глас 4: Візвали праведні і Го

сподь вйслухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив
їх (Пс. 33,18).
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Стих: Багато скорбот у праведних і від
усіх них ізбавить їх Господь (Пс. 33,20).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Алилуя, тричі.

Служба священномученикові
Тропар, глас 4: І обичаїв апостолів при-

часником і їх намісником стався ти, * знай
шов ти шлях, богонатхненний, як дійтй до ви
діння. * Задля того слово істини справляючи,
* і задля віри пострадав ти аж до крбви, священномученику (ім'я), * молй Христа Бога,
щоб спаслйся душі наші.
Кондак, глас 4: Між святйтелями благочесно прожйв * і мучеництва шлях пройшов,
* ідольські жертви погасйв ти * і оборонцем
був ти для твого стада, богомудрий.* Тому,
тебе почитаючи, тайно клйчемо до тебе: * Від
бід ізбав нас повсякчасно твоїми молитвами,
отче наш (ім’я).
Прокімен, глас 7: Возхваляться препо
добні у славі і возрадуються на ложах своїх
(Пс. 149,5).
Стих: Заспівайте Гбсподеві пісню нову,
похвала його в церкві преподобних (Пс.
149,1).
Апостол до Євреїв, зач. 334 (Євр. 13,7-16).
Алилуя, глас 2: Священики твої зодяг

нуться в праведність і преподобні твої возра
дуються (Пс. 131,9).
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Стих: Вйбрав Господь Сібна, захотів його
на житло для себе (Пс. 131,13).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

Служба священномученикам
Тропар, глас 4: Боже отців н а ш и х щ о

чйниш завжди з нами по твоїй крбтості, не
віддалй мйлости твоєї від нас,
але, моли
твами їх, у мйрі направ життя наше.
Кондак, глас 3: Як світйльників невгасаючих мисленного Сонця, зійшовшися днесь,
похвалимо піснями, засіяли бо ви тим, що в
темряві нерозуміння,
всіх призиваючи до
висот благочестя, священномученики. Тому
клйчемо до вас: Радуйтеся, всіх пбсників ос
ново.
Прокімен, глас 1: Чесна перед Господом
смерть преподобних його {Пс. 115,6).
Стих: Що віддам Гбсподеві за все, що він
воздав мені? (Пс. 115,3).
Апостол до Євреїв, зач. 311 (Євр. 5,4-10).
Алилуя, глас 2: Священики твої зодяг

нуться в праведність і преподобні твої возрадуються (Пс. 131,9).
Стих: Вйбрав Господь Сібна, захотів його
на житло для себе (Пс. 131,13).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.
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Служба преподобномученикові
Тропар, глас 8: В тобі, отче, дбайлйво збе
рігся образ, бо, прийнявши хрест, ти пішов
слідом за Христбм і ділом навчав ти погбрджувати ТІЛ ОМ , бо воно проминає,
а дбати
про душу —єство безсмертне. Тим-то з анге
лами разом радується,
преподобний (ім’я),
дух твій.
Кондак, глас 2: Як пбсника благочестйвого й досвідченого,
і чесного, добровільного
страдальця, і жйтеля пустйні зразкового, в
піснях достойно похвалім (ім’я) всехвального,
він бо змія подолав.
Прокімен, глас 7: Возхваляться препо
добні у славі і возрадуються на ложах своїх
(Пс. 149,5).
Стих: Заспівайте Гбсподеві пісню нову,
похвала його в церкві преподобних (Пс.
149,1).
Апостол до Тимотея, зач. 291 (2 Тм. 1,8-18).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.111,1).
Стих: Сйльне на землі буде сім’я його
(Пс. 111,2).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.

Служба преподобномученикам
Тропар, глас 4: Боже отців наших,

чйниш завжди з нами по твоїй крбтості,

іцо
не
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Кондак, глас 2: Безліч хвилювань по су

хому проходячи,
безплотних ворогГв струями сліз ваших міцно погрузйли ви, богомудрі
і преподобні, * і, чудес дар прийнявши, мо
літься неустанно за всіх нас.
Прокімен, глас 7: Возхваляться препо
добні у славі і возрадуються на ложах своїх
(Пс. 149,5).
Стих: Заспівайте Гбсподеві пісню нову,
похвала його в церкві преподобних (Пс.
149.1).
Апостол до Римлян, зач. 99 (Рм. 8,28-39).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.

111 . 1).
Стих: Сйльне на землГ буде сГм’я його
(Пс. 111,2).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.

Служба святим мученицям
Тропар мучениці, глас 4: Агниця твоя, Ісусе,
(ім'я),
клйче велйким голосом: * Тебе, женй-

ху мій, люблю, і, тебе шукаючи, страдаю, і
разом з тобою розпинаюся, і погребуюся хре
щенням твоїм,
і терплю ради тебе, щоб і
царствувати в тобі, і вмираю за тебе, щоб і
жйти з тобою,
та як жертву непорочну
приймй мене, що з любов’ю пожертвувалася
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тобі.
Гі молитвами як Милостйвий спасй
душі наші.
Кондак мучениці, глас 2: Храм твій всечеснйй, як лік душевний, знайшовши, * всі
вірні голосно клйчемо до тебе, дГво-мученице
(ім'я) великоіменйта: * Христа Бога молй не
устанно за всіх нас.
Тропар преподобномучениці, глас 4: Агниця твоя, Ісусе, (ім’я), * клйче великим голо
сом: Тебе, женйху мій, люблю, і, тебе шука
ючи, страдаю, * і разом з тобою розпинаюся, і
погребуюся хрещенням твоїм, * і терплю ра
ди тебе, щоб і царствувати в тобі, * і вмираю
за тебе, щоб і жйти з тобою, * але як жертву
непорочну приймй мене, що з любов’ю пожер
твувалася тобі. її молитвами як Милостйвий
спасй душі наші.
Кондак преподобномучениці, глас 4: Боже
ственна пам’ять твоя, (ім’я), днесь возсіяла і
явйлася С В ІТ О В І, як сонце, * оповідаючи про
життя твоє; * ти бо повздфжністю тілесні ворушення поборола
і кров’ю страдання ста
лася ти невістою Христа. * Тому вйрятуй від
усякого зла тих, що хвалять тебе, * щоб ми
клйкали до тебе: Радуйся, мати преподобна.
Тропар мученицям, глас 1: Агнйці словес
ні, Агнцеві й Пастиреві —Христові * вас привелй муками, ви біг вашого життя скінчйли
і в Гру збереглй. * Тому днесь радісною ду
шею
творимо святу вашу пам’ять, подивуГ 1Д Н І,
Христа величаючи.
Кондак, глас 4: Страдниць Христових
пам’ять празнуємо * і з вірою просимо помочі.
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щоб вйрятуватися всім від усякої скбрби,
клйчучи: Бог наш з нами, що їх прославив,
як звблив.
ПрокімеНу глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Корінтян, зач. 181 (2 Кр. 6,110). А бо: до Галатів, зач. 208 (Гл. 3,23-29).
Алилуя, глас 1: Терпелйво очікував я Го

спода і він почув мене, і вйслухав молйтву
мою (Пс. 39,2).
Стих: І вйвів мене з безодні прйстрастей
і з багнйстого болота (Пс. 39,3).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.

Служба преподобним жінкам
Тропар преподобній, глас 8: В тобі, мати,

дбайлйво зберігся образ,
бо, прийнявши
хрест, ти пішла слідом за Христбм
і ділом
навчала ти погорджувати тілом, бо воно про
минає, а дбати про душу —єство безсмертне.
Тим-то з ангелами разом радується, препо
добна (ім’я), дух твій.
Кондак, глас 2: За любов Господню, препо
добна, бажання спокою зненавиділа ти, по
стом просвітйла ти духа твого, бо міцно зві
рів покопала ти. Але молитвами твоїми ме
тушню супротйвників знівеч.
Тропар

преподобним

жінкам,

глас

2:
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Правдйвим бажанням ви далй обіт дівйцтва,
христославні, * і відреклйся злуки з дочасним
обручником, * і в подвигах чеснот ви зрослй,
і на висоту нетління піднялйся, * краснодушні і пребагаті, стовпй монахинь і правило.
* Тому неустанно моліться за нас, що в любові
вашу пам’ять празнуємо.
Кондак, глас 2: Ви тіла ваші постом зморйли * і неусипаючими молитвами Створйтеля ви молйли за гріхй свої, * щоб прийняти
повне прощення, * і ви отрймали божественне
відпущення і царство небесне. * Моліть Христа Бога за всіх нас.
Прокімен, глас 4: Дйвний Бог у святйх
своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
Стих: В церквах благословіть Бога, Го
спода, ви - з джерел ізраїлевих (Пс. 67,27).
Апостол до Галатів, зач. 208 (Гл. 3,23-29).
Ллилуя, глас 1: Терпелйво очікував я Го

спода і він почув мене, і вйслухав молйтву
мою (Пс. 39,2).
Стих: І вйвів мене з безодні прйстрастей
і з багнйстого болота (Пс. 39,3).
Причасний: В пам’ять вічну буде правед
ник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.

Служба ісповідникам
Тропар, глас 8: Православія наставнику,

благочестя учйтелю і чистотй вселенної світйльнику, * архиєреїв (або монахів) богонатхненна прикрасо, (ім'я) премудрий, * ученням
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все просвітйв, СОПІЛКО духовна. *
Молй Христа Бога, щоб спаслйся душі наші.
Кондак, глас 2: Насолодйвся ти здфжливістю, богомудрий, * і бажання тілесні ти
усмирйв, * з’явйвся ти, у вГрі виростаючи, * як
райське дфево життя, зацвів ти, (ім'я), отче
священний.
Прокімен, глас 1: Возхвмяться препо
добні у славі і возрадз^ться на ложах своїх
ТВОЇМ

ТИ

{Пс. 149,5).
Стих: Заспівайте Гбсподеві пісню нову,
похвала його в церкві преподобних (Пс.
149.1).
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.

111. 1)^
Стих: Сйльне на землі буде сім’я його
(Пс. 111,2).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим наїлежить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.

Служба безсребреникам і чудотворцям
Тропар, глас 8: Святі безсребреники і чу

дотворці, * посітГть немочі наші. * Даром
прийнялй ви, даром дайте нам.
Кондак, глас 2: Благодать зцілень при
йнявши, * простираєте здоров’я тим, що в нуждах, лікарі, чудотворці преславні; * але ва
шим посіщенням ворогів зухвальство поко
пайте, * світ чудами оздоровляючи.
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Прокімен, глас 4: Святйм, що на землі

його, проявйв Господь усі бажання сво'і в них
(Пс. 15,3).
Стих: Я бачив Господа повсякчас пфедо

мною, бо він праворуч мене, щоб я не похит
нувся (Пс. 15,8).
Апостол до Корінтян, зач. 153 (1 Кр.
12,27-13,8).
Алилуя, глас 2: Ось, як добре і як гарно,
колй братй живуть укупі (Пс. 132,1).
Стих: Бо там заповів Господь благосло
вення і життя вічне (Пс. 132,3).
Причасний: Радуйтеся, праведні, у Госпо
ді, правим належить похвала (Пс. 32,1). Али
луя, тричі.

СЛУЖБИ НА РІЗНІ ПОТРЕБИ
Служба за упокій
Тропар, глас 2: Пом’янй, Господи, як бла-

гйй рабів твоїх * і, що в житті нагрішйли,
простй, * бо ніхто не є безгрішний, ТІЛ ЬКИ ти,
що можеш і померлим дати упокій.
Інший, глас 8: Глибиною мудрости чоловіколюбно все управляєш * і корйсне всім по
даєш, єдйний Творче. * Упокой, Господи,
душі рабів твоїх, * бо на тебе уповання по
клали, * Творця, і будівника, і Бога нашого.
Слава: Кондак, глас 8: Зо святйми упокой
Хрйсте, * душі рабів твоїх, * де немає бблізні, ні
печалі, * ні зітхання, * але життя безконечне.
І нйні: Богородичний, глас 8: Тебе і стіну,
і пристанище маємо, * і молйтвеницю благосприятливу до Бога, * якого ти родйла єсй, *
Богородице безневісна, * вірних спасення.
Прокімен, глас 6: Душі їх у блаженстві
перебуватимуть (Пс. 24,13).
Стих: До тебе. Господи, підніс я д з^ у
мою (Пс. 24,1).
У понеділок
У вівторок
У середу
У чет вер
У п’ятницю
У суботу

Апостол до Римлян, зач. 113
Апостол до Корінтян, зач. 162
Апостол до Корінтян, зач. 178
Апостол до Корінтян, зач. 160
Апостол до Корінтян, зач. 163
Апостол до Солунян, зач. 270

Рм. 14,6-9
1 Кр. 15,39-45
2 Кр. 5,1-10
1 Кр. 15,20-28
1 Кр. 15,47-57
1 Сл. 4,13-17

Алилуя, глас 6: Блаженні, якйх вйбрав і
прийняв ти. Господи (Пс. 64,5).
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Стих: І пам’ять їх з роду в рід.
Принасний: Блаженні, якйх вйбрав

і
прийняв ти, Господи, і пам’ять їх з роду в рід
(Пс. 64,5). Алилуя, тричі.

Служба на всяке прошення
Тропар, глас 6: Помйлуй нас, Господи, по-

мйлуй нас, * бо, ніякого одвіту не знаючи, *
оцю тобі молйтву як Владйці ми, грішні, при
носимо: * Помйлуй нас.
Слава: Кондак, глас 6: Господи, помйлуй
нас, * бо на тебе ми уповали. * Не прогнівайся
дуже на нас, * ні не пом’янй беззаконь наших,
* але зглянься й нйні як милосердний * і ізбав
нас від ворогів наших, * бо ти єсй Бог наш, *
а ми —люди твої, всі - діла рук твоїх,* і ім’я
твоє призиваємо.
І нйні: Богородинний, глас 6: Милосердя
двері відкрйй нам, * благословенна Богороди
це, * щоб, надіючися на тебе, ми не погйбнули, * але щоб ізбавились тобою від бід. * Ти бо
єсй спасення роду християнського.
Прокімен, глас 4: Господи, вйслухай мо
лйтву мою, почуй М ОЛІННЯ моє в ІСТИНІ твоїй
(Пс. 142,1).
Стих: Хваліте Господа, бо добрий Господь
(Пс. 134,3).
Апостол до Филипян, зан. 247 (Фл. 4,4-9).
Алилуя, глас 1: Ізбав, Боже, Ізраїля від
усіх скорбот його (Пс. 24,22).
Стих: За то помолиться до тебе всяк пре
подобний у час сприятливий (Пс. 31,6).
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Причасний: Вйслухай, Господи, голос мій,
якйм заклйкав я, і помйлуй мене (Пс. 26,7).
Алилуя, тричі.

Служба подяки
Тропар, глас 4: Благодарні ми, недостбйні

рабй твої, Господи, * за твої благодіяння супротй нас. * Славлячи тебе, хвалимо, * благо
словимо, благодаримб, * оспівуємо й вели
чаємо твоє благоутрббіє, * і як рабй любов’ю
клйчемо до тебе: * Доброчйнцю, Спасе наш,
слава тобі.
Слава: Кондак, глас 3: Сподобившись
твоїх благодіянь і дарів, даром даних, * як
рабй непотрібні до тебе, Владйко, усердно
припадаємо, * благодарення усйльно прино
симо * і, тебе як Доброчйнця і Творця славля
чи, клйчемо: * Слава тобі. Боже всещедрий.
І нйні: Богородичний, глас 3: Діва днесь
предстоїть у церкві * і з лйками святйх невйдимо за нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями поклоняються, * апостоли з пророками
ликують, * бо ради нас молить Богородиця
превічного Бога.
Прокімен, глас 4: Заспіваю Гбсподеві, що
блага мені вчинйв (Пс. 12,7).
Стих: Радітиме серце моє спасенням
твоїм (Пс. 12,7).
Апостол до Ефесян, зач. 229 (Еф. 5,9-21).
Алилуя, глас 4: Возхвалю ім’я Бога мого
з піснею, возвелйчу його хвалінням (Пс. 69,31).
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Стих: Бо вйслухає Господь убогих і в’яз
нями своїми не погордує (Пс. 69,34).
Причасний: Благословен Бог, що не від-

кйнув молйтви моєї, ні мйлости своєї від мене
(Пс. 66,20). Алилуя, тричі.

Служба про поміч Святого Духа
Тропар, глас 2: Боже, Творче й Создателю

всього, * спрямуй спішно твоїм благословен
ням ДІЛО рук наших, * яке ми для слави твоєї
починаємо, * і нас ізбав від усякого зла, * бо
ти єдйний всесйльний і Чоловіколюбець.
Слава: Кондак, глас 6: Скорий у заступ
ництві і крГпкий у помочі, * прийдй нйні бла
годаттю сйли твоєї * і благословляючи укріпй,
* і у звфшення намГрення доброго діла рабів
твоїх учинй. * Усе бо, що тільки хочеш, як
сйльний Бог творйти можеш.
І нйні: Богородичний, глас 6: Заступнице
християн непостйдна, * молйтвенице до
Творця незамінна, * не погордй голосами мо
лінь грішників, * але вйпереди як благая з по
міччю нам, що вірно співаємо тобі; * поспішйсь на молйтву і скоро прийдй на моління, *
заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що
почитають тебе.
Прокімен, глас 4: І нехай буде світлість
Господа Бога нашого на нас і діло рук наших
направ (Пс. 89,17).
Стих: І споглянь на рабів твоїх і на діла
твої, і настав синів їх (Пс. 89,16).
Апостол до Филип’ян, зач. 241 (Фл. 2,12-16).
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Ллилуя, глас 4: Пошле тобі поміч зо святйні і з Сібну заступить тебе (Пс. 19,3).
Стих: Дасть тобі Господь по серцю твоєму
(Пс. 19,5).
Причасний: Насолоджуйся Господом і
дасть тобі на просьби сфця твого (Пс. 26,4).
Алилуя, тричі.

Служба за недужих
Тропар, глас 4: Скорий у заступництві,

єдйний ти, Хрйсте, * скоро з висот навідайся
до недужих рабів твоїх {або недужого раба
твого, або недужої рабй твоєї) * і ізбав від не
дуг і гіркйх бблізней, * і піднесй їх {або його,
або їі), * щоб оспівували і славили {або оспі
вував і славив, або оспівувала і славила) тебе
неперестанно, * молитвами Богородиці, єдй
ний Чоловіколюбче.
Слава: Кондак, глас 5: Тих, що лежать на
ложі бблізні і смертельною раною покаліче
них, * — як іноді підніс ти, Спасе, Петрову
тещу * і розслабленого, якого неслй на ношах,
* —так і нйні. Милосердний, їх {або його, або
Гі), що страждають {або страждає), посітй і
зцілй, * ти бо єдйн єсй, що взяв на себе недуги
і бблізні роду нашого, * і все можеш як Многомилостйвий.
І нйні: Богородичний, глас 5: Радуйся,
двері Господні непроходймі, * радуйся, стіно і
покрове тих, що прибігають до тебе, * радуйся,
прйстане, бурями не навіщу в ана, * і подруж
жям незаймана, що родйла плоттю Творця
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ТВОГО І Бога. * Молйтись не переставай за тих,
що оспівують * і поклоняються різдву твоєму.
Прокімен, глас 7: Помйлуй мене, Господи,
бо немічний я; зцілй мене. Господи, бо стряслйся кості мої (Пс. 6,3).
Стих: Бо немає такого, щоб у смерті
пам’ятав про тебе, а в аді хто визнаватиме те
бе? (Пс. 6,6).
Апостол із соборного послання Якова,
зач. 57 (Як. 5,10-16).
Алилуя, глас 7: Господи, в ярості твоїй не

обвинувачуй мене, анГ в гніві твоїм не карай
мене (Пс. 6,2).
Стих: Спасй мене ради мйлости твоєї.
Господи (Пс. 6,5).
Принасний: Помйлуй мене. Господи, бо
немічний я, і зцілй мене. Господи, бо стряслйся кості мої', і душа моя дуже затривожилася
(Пс. 6,3-4). Алилуя, тричі.

Служба за подорожніх
Тропар, глас 2: Путь і істина ти єсй, Хрй-

сте, * пошлй нйні ангела твого рабам твоїм
{або рабові твоєму, або рабі твоїй), * щоб су
проводив їх {або його, або її), як іноді ТовГю, *
охороняючи від усякого нещастя для слави
твоєї, * від усякого зла для всякого благопо
луччя зберігаючи, * молитвами Богородиці,
єдйний Чоловіколюбче.
Слава: Кондак, глас 2: Луці і Клебпі в
Емаус ти товаришував, Спасе; * подорожуй і
нйні з рабами твоїми {або рабом твоїм, або
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рабою твоєю), що в дорогу хотять {або хоче)
вибиратися, * ізбавляючи їх {або його, або їі)
від усякого лихого припадку, * усе бо ти як
Чоловіколюбець можеш, що лиш захочеш.
І нйні: Богородичнийу глас 2: В молитвах
невсипущу Богородицю * і в заступництвах
незамінне уповання * гріб і умертвіння не
втрймали. *
Бо як Матір Життя до жи
переставив той, * хто вселйвся в утробу приснодівственну.
Прокімен, глас 4: Вкажй мені. Господи,
путь, що по ній піду, бо до тебе ВОЗНІС я душу
мою (Пс. 142,8),
Стих: Вйзволь мене від ворогів моїх. Го
споди, до тебе я прибіг (Пс. 142,9).
Апостол у Діяннях, зач. 20 (Ді. 8,26-39).
Алилуя, глас 1: Господь направляє стопи
чоловіка і путі його йому до вподоби (Пс.
36,23).
Стих: Відкрйй Гбсподеві путь твою і упо
вай на нього, і він сповнить (Пс. 36,5).
Принасний: Настав мене. Господи, на
путь твою і піду в істині твоїй (Пс. 85,11).
Алилуя, тричі.

1 серпня, на освячення води
глас 3: Господь просвіщення
моє і спасйтель мій, кого убоюся? (Пс. 26,1).
Стих: Господь захйсник життя мого, кого
устрашуся? (Пс. 26,1).
Апостол до Євреїв, зач. 306 (Євр. 2,11-18).
Прокімен,
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Алилуя, глас 6: Вйдаїло сф це моє слово
добре (Пс. 44,2).
Стих: Говорю я про діла мої цареві (Пс.
44,2).

На посвячення церкви
Прокімен, глас 4: Домові твоєму, Господи,
належить святість на довгі дні (Пс. 92,5).
Стих: Господь воцарйвся, в красу зодяг

нувся, зодягнувся Господь у сйлу і перепо
ясався (Пс. 92,1).
Апостол до Євреїв, зач. 307 (Євр. 3,1-4).
Алилуя, глас 1: Основи його на горах свя-

тйх, любить Господь ворота Сібну більше, ніж
усі оселі Якова (Пс. 86,2).
Стих: Преславне говорять про тебе, го
роде Божий (Пс. 86,3).
Причасний: Господи, возлюбйв я красу
дому твого і місце перебування слави твоєї
(Пс. 25,8). Алилуя, тричі.

На заснування і відновлення міста
Прокімен, глас 4: Домові твоєму, Господи,
належить святість на довгі дні (Пс. 92,5).
Стих: Він бо утвердйв вселенну, вона не
порушиться (Пс. 92,1).
Апостол у Діяннях, зач. 40 (Ді. 18,1-11).
Алилуя, глас 3: Основи його на горах свя-

тйх, любить Господь ворота Сібну більше, ніж
усГ оселі Якова (Пс. 86,2).
Стих: Преславне говорять про тебе, го
роде Божий (Пс. 86,3).
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Причасний: Господи, возлюбйв я красу

дому твого і місце перебування слави твоєї
(Пс. 25,8). Алилуя, тричі.

У час посухи
Прокімен, глас 4: Борознй земні напувай і
розмнож збіжжя й (Пс. 64,11).
Стих: Краплями її возвеселйться земля,
що вирощує все (Пс. 64,11).
Апостол із соборного послання Якова,
зач. 56 (Як. 5,7-9.17-19).
Алилуя, глас 8: Ти благословйш вінець

року благости твоєї і поля твої сповняться уро
жаю (Пс. 64,12).
Стих: Вйбуяють луки пустйні і хблми ра
дістю опояшуться (Пс. 64,13).
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.

У час непогоди
Прокімен, глас 4: Спасй мене. Боже, бо
води увійшлй до душі моєї (Пс. 68,2).
Стих: Я загруз у глибокім болоті і нема
на чому стати (Пс. 68,3).
Апостол до Римлян, зач. 98 (Рм. 8,22-27).
Алилуя, глас 1: Вйрятуй мене з болота,
щоб я не загруз, і від глибоких вод (Пс. 68,15).
Стих: Нехай не затопить мене буря п6віді і нехай не проковтне мене глибина (Пс.
68,16).
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Причасний: До Господа в скорботі моїй
взивав я і він вйслухав мене (Пс. 119,1). Алилуя, тричі.

У час землетрусу
Господи, в ярості твоїй
не обвинувачуй мене, анГ в гніві твоїм не ка
рай мене (Пс. 6,2).
Стих: Не відвернй лиця твого від отрока
твого (Пс. 68,18).
ПрокімеНу глас 8:

Апостол до Євреїв, зач. 331 (Євр. 12,613.25-27).
Алилуя, глас 5: Боже, ти відкйнув нас і
розсйпав нас (Пс. 59,3).
Стих: Ти потряс землею і розсадйв її;
зцілй її щілйни, бо вона захиталася (Пс. 59,4).
Причасний: Він спогляне на землю і чйнить, що вона трясеться (Пс. 103,32). Алилуя,
тричі.

За батьківщину і народ у час війни
Прокімен, глас 1: Господь кріпкий і сйльний. Господь сйльний у бою (Пс. 23,8).
Стих: Господня земля і повнота її, вселенна і всі, що живуть на ній (Пс. 23,1).
Апостол до Ефесян, зач. 220 (Еф. 2,4-10).
Алилуя, глас 8: Господь сил з нами, за
ступник наш - Бог Яковів (Пс. 45,8).
Стих: Бог нам пристановище і сйла, до

помога в скорботах, що вельми напали на нас
(Пс. 45,1).
Причасний: Хваліте Господа з небес, хва
літе його в вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

Служби на різні потреби

685

У час нападу ворогів
ПрокімеНу глас 4: Нехай воскресне Бог і
розбіжаться ворогй його (Пс. 67,2).
Стих: Як іщезає дим, нехай іщезнуть
(Пс. 67,3).
Апостол до Ефесян, зач. 220 (Еф. 2,4-10).
Алилуя, глас 2: Господь сйльний у бою
(Пс. 23,8).
Причасний: Господь крГпкий і сйльний,
Господь сйльний у бою (Пс. 23,8). Алилуя,
тричі.

У час пожару
Прокімен, глас 1: Будь, Господи, мйлість
твоя на нас, бо уповали ми на тебе (Пс. 32,22).
Стих: Ось очі Господні на тих, що бояться

його, і на тих, що надіються на мйлість його
(Пс. 32,18).
Апостол до Євреїв, зач. 332 (Євр. 12,14-24).
Алилуя, глас 2: Щедрий і милостйвий Го
сподь для всіх, що взивають до нього (Пс.
144,8.18).

На постриг ченців
глас 3: Господь просвіщення
моє і спасйтель мій, кого убоюся? (Пс. 26,1).
Стих: Господь захйсник життя мого, кого
устрапіуся? (Пс. 26,1).
Апостол до Ефесян, зач. 233 (Еф. 6,10-17).
Алилуя, глас 1: Оцей убогий візвав, і Го
Прокімен,

сподь вйслухав його, і від усіх скорбот його
спас його (Пс. 33,7).
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Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.

Під час святої тайни Хрещення
Прокімен, глас 3: Господь просвіщення
моє і спасйтель мій, кого убоюся? (Пс. 26,1).
Стих: Господь захйсник життя мого, кого
устрашуся? (Пс. 26,1).
Апостол до Римлян, зач. 91 (Рм. 6,3-11).

Під час святої тайни Подружжя
Прокімен, глас 8: Ти положйв на головах

їх вінці із каменів цінних, життя просйли у
тебе, і ти дав їм (Пс. 20,4-5).
Стих: Бо ти даєш їм благословення повік
віку, звеселйш їх радістю лиця твого (Пс. 20,7).
Апостол до Ефесян, зач. 230 (Еф. 5,20-33).
Алилуя, глас 5: Ти, Господи, захорбниш
нас і збережеш нас від роду цього і повік (Пс.
11, 8).

Під час святої тайни Єлеопомазання
Перший прокімен, глас 1: Будь, Господи,

мйлість твоя на нас, бо уповали ми на тебе
(Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся,

праведні, у Господі,
правим належить похвала (Пс. 32,1).
Апостол із соборного послання Якова,
зач. 57 (Як. 5,10-16).
Алилуя, глас 8: Мйлість і суд оспіваю тобі.
Господи (Пс. 100,1).
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Другий прокімен, глас 2: КрГпость моя і

пісня моя - Господь, і став мені спасенням
(Пс. 117,14).
Стих: Караючи покарав мене Господь, та
см ф ті не передав мене (Пс. 117,18).
Апостол до Римлян, зач. 116 (Рм. 15,1-7).
Ллилуя, глас 5: Мйлості твої. Господи, по
вік оспівуватиму (Пс. 88,2).
Третій прокімен, глас 3: Господь просвіщення моє і спасйтель мій, кого убоюся? (Пс.
26,1).
Стих: Господь захйсник життя мого, кого
устрашуся? (Пс. 26,1).
Апостол до Корінтян, зач. 153 (1 Кр.
12,27-13,8).
Алилуя, глас 2: На тебе. Господи, я упо
вав, щоб не посоромився навіки (Пс. 30,2).
Четвертий прокімен, глас 4: Якщо в ко-

трйй день призову тебе, скоро вйслухай мене
(Пс. 101,3).
Стих: Господи, вйслухай молйтву мою і
ГОЛОСІННЯ моє нехай до тебе дійде (Пс. 101,2).
Апостол до Корінтян, зач. 182 (2 Кр.
6,16-7,1).
Алилуя, глас 2: Терпелйво очікував я Го
спода і він почув мене (Пс. 39,2).
П ’ятий прокімен, глас 5: Ти, Господи, за-

хорбниш нас і збережеш нас від роду цього і
ПОВІК (Пс. 11,8).
Стих: Спасй мене. Господи, бо не стало
праведного (Пс. 11,2).
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Апостол до Корінтян, зач. 168 (2 Кр. 1,8-11).
Алилуя, глас 5: Мйлості твої, Господи, по
вік оспівуватиму (Пс. 88,2).
Шостий прокімен, глас 6: Помйлуй мене.
Боже, по велйкій мйлості твоїй (Пс. 50,3).
Стих: Серце чйсте утворй в мені. Боже, і
духа правого обновй в нутрі моєму (Пс.
50,12).
Апостол до Галатів, зач. 213 (Гл. 5,22-6,2).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс.
П1,1).
Сьомий прокімен, глас 7: Господи, в ярості

твоїй не обвинувачуй мене, ані в гніві твоїм
не карай мене (Пс. 6,2).
Стих: Помйлуй мене, Господи, бо неміч
ний я (Пс. 6,3).
Апостол до Солунян, зач. 273 (1 Сл. 5,14-23).
Алилуя, глас 7: Вйслухає тебе Господь у

день печалі, захистйть тебе ім’я Бога Якова
(Пс. 19,2).

На похороні мирян
Прокімен, глас 6: Блаженна путь, на яку

йдеш нйні, душе, бо тобі приготовлене місце
упокбєння.
Стих: До тебе. Господи, взиватиму, щоб
не відвертався ти мовчки від мене (Пс. 27,1).
Апостол до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,13-

17).
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Блажен, якого вйбрав і

прийняв ти, Господи (Пс. 64,5).

На похороні ченців
Прокімен, глас 6: Блаженна путь, на яку

йдеш нйні, брате, бо тобі приготовлене місце
упокбєння.
Стих: Повертайся, душе моя, у спочйнок
твій, бо Господь добро учинйв тобі.
Апостол до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,1317).
Ллилуя, глас 6: Блажен, якого вйбрав і
прийняв ти. Господи (Пс. 64,5).

На похороні священиків
Перший прокімен, глас 6: Блаженна путь,

на яку йдеш нйні, душе, бо тобі приготовлене
місце упокбєння.
Стих: Повертайся, душе моя, у спочйнок
твій, бо Господь добро учинйв тобі.
Апостол до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,1317).
Алилуя, глас 6: Блажен, якого вйбрав і
прийняв ти. Господи (Пс. 64,5).
Стих: І пам’ять його з роду в рід.
Другий прокімен, глас 6: Блажен, якого вй
брав і прийняв ти. Господи (Пс. 64,5).
Стих: Тобі належить пісня. Боже, в Сібні
(Пс. 64,2).
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Апостол до Римлян, зач. 89 (Рм. 5,12-21).
Ллилуя, глас 6: Блажен, якого вйбрав і
прийняв ти, Господи (Пс. 64,5).
Стих: Душа його у блаженстві перебува
тиме (Пс. 24,13).
Третій прокімен, глас 6: Блажен, якого
вйбрав і прийняв ти, Господи (Пс. 64,5).
Стих: І пам’ять його з роду в рід.
Апостол до Корінтян, зач. 158 (1 Кр.
15,1-11).
Алилуя, глас 6: Блажен, якого вйбрав і
прийняв, ти. Господи (Пс. 64,4).
Стих: І пам’ять його з роду в рід.
Четвертий прокімен, глас 6: Душа його у
блаженстві перебуватиме (Пс. 24,13).
Стих: До тебе. Господи, взиватиму. Боже

мій, щоб не відвертався ти мовчки від мене
(Пс. 27,1).
Апостол до Корінтян, зач. 160 (1 Кр.
15,20-28).
Алилуя, глас 6: Блажен муж, що боїться
Господа, заповіді його д>оке любі йому (Пс.111,1).
Стих: Сйльне на землі буде сім’я його
(Пс. 111,2).
П'ятий прокімен, глас 6: Блажен, якого
вйбрав і прийняв ти. Господи (Пс. 64,5).
Стих: Душа його у блаженстві перебува
тиме (Пс. 24,13).
Апостол до Римлян, зач. 113 (Рм. 14,6-9).
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Ллилуя, глас 6: Блажен, якого вйбрав і
прийняв ти, Господи (Пс. 64,5).
Стих: Душа його у блаженстві перебува
тиме (Пс. 24,13).

На похороні дітей
Прокімен, глас 6: Блаженна путь, на яку

йдеш нйні, душе, бо тобі приготовлене місце
упокбєння.
Стих: Повертайся, душе моя, у спочйнок
твій, бо Господь добро учинйв тобі.
Апостол до Корінтян, зач. 162 (1 Кр.
15,39-45).
Ллилуя, глас 6: Блажен, якого вйбрав і
прийняв ти, Господи (Пс. 64,5).
Стих: Душа його у блаженстві перебува
тиме (Пс. 24,13).

Прохання про мир
Прокімен, глас 4: Мир велйкий для тих,
що люблять тебе. Господи (Пс. 118,165).
Стих: Чекав я Бога, що спасає мене (Пс.
54,9).
Апостол до Ефесян, зач. 221 (Еф. 2,14-22).
Алилуя, глас 4: Просіте мйру для Єрусалйму (Пс. 121,6).
Причасний: Чашу спасення прийму і ім’я
Господнє призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.

чин
БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ
Священик: Благословенне царство ... і на
ВІК И В ІК ІВ .

Люди: АмГнь.

Велика єктенія
В мйрі Господу помолГмся.
Люди на кожне прошення: Господи, помйлуй.
За мир висот ...
За мир всього світу ...
За святйй храм цей ...
За СВЯТІШОГО вселенського Архиєрея ...
За Богом бережений народ наш ...
За город цей ...
За добре полГття ...
За плаваючих ...
Щоб ізбавитися ...
Заступй, спасй ... твоєю благодаттю.
Пресвяту, пречйсту ... Христу Богові від
даймо.
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Люди: Тобі, Господи.
Священик^ виголос: Бо тобі належить .. 1

на

ВІКИ ВІКІВ.

Люди: Амінь.

Періїш й псалом зображ альний
Благословй, душе моя, Господа, і, все ну
тро моє, ім’я святе його (Пс. 102,1).
Благословй, душе моя. Господа, і не забу
вай усіх дарувань його (Пс. 102,2).
Він очищає всі беззаконня твої і зціляє
всі недуги твої (Пс. 102, 3).
Він визволяє від тління життя твоє, він
чає тебе мйлістю і щедротами (Пс. 102,4).
Щедрий і милостйвий Господь, довготерпелйвий і многомилостйвий (Пс. 102,8).
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові,
і нйні, і повсякчас, і на віки віків. АмГнь.
Благословй, душе моя. Господа, і, все ну
тро моє, ім’я святе його.
Благословенний ти. Господи.
А б о : Перш[ий антиф он повсякденний

Благо є сповідуватися Господеві і співати
імені твоєму, Всевйшній (Пс. 91,1).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Сповіщати зарання мйлість твою і істину
твою на всяку ніч (Пс. 91,3).
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Бо правий Господь Бог наш і немає не
правди в нім (Пс. 91,16).
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Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. АмГнь.
Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
А бо:

Перший антифон воскресний

Восклйкніте Гбсподеві, вся земля, співай
те ж імені його, віддайте славу хвалі його
(Пс. 65,2).

Молитвами Богородиці, Спасе, спасй нас.
Скажіте Богові: Як страшні діла твої, у
мнбжестві сйли твоєї лестйтимуть тобі ворогй твої (Пс.65,3).
Молитвами Богорбдиці, Спасе, спасй нас.
Вся земля нехай поклбниться тобі і співає
тобі, нехай же співає імені твоєму, Всевйшній
(Пс. 65,4).

Молитвами Богорбдиці, Спасе, спасй нас.
Слава Отцю, і Сйну, і Святбму Духові,
і нйні, і повсякчас, і на віки віків. АмГнь.
Молитвами Богорбдиці, Спасе, спасй нас.

Мала єктенія
Ще і ще в мйрі Гбсподу помол їмся.
Люди: Гбсподи, помйлуй.
Заступй, спасй ... твоєю благодаттю.
Люди: Гбсподи, помйлуй.
Пресвяту, пречйсту ... Христу Ббгові від
даймо.
Люди: Тобі, Гбсподи.
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Священик, виголос: Бо твоя є влада ... і на
В ІК И В ІК ІВ .

Люди: АмГнь.

Другий псалом зображальний
Хвалй, душе моя, Господа. Возхвалю Го
спода в ЖИТТІ моїм, співатиму Богові моєму,
доки живу (Пс. 145,1-2).
Не надійтеся на князів, на синів чоловічеських, в них нема спасення (Пс. 145,3).
Воцарйться Господь повік, Бог твій, Сібне, з роду в рід (Пс. 145,10).
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Єдинорбдний Сйну і Слбве Божий, без
смертний ти, і звблив ти спасення нашого
ради воплотйтися від святбї Богорбдиці і
приснодіви Марії, незмінно ставши чолові
ком. І розп’ятий був ти, Хрйсте Ббже, смертю
смерть подолав. Ти одйн у Святій Трбйці, рівнославимий з Отцем і Святйм Духом, спасй
нас.
А бо:

Другий антифон повсякденний

Госпбдь воцарйвся, в красу зодягнувся,
зодягнувся Госпбдь у сйлу і перепоясався (Пс.
92,1).

Молитвами святйх твоїх, Спасе, спасй
нас.
Він бо утвердйв вселенну, вона не пору
шиться (Пс. 92,1).
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Молитвами святйх твоїх, Спасе, спасй
нас.
Свідоцтва твої вельми вірні; домові тво
єму, Господи, належить святість на довгі дні
(Пс. 92,5).

Молитвами святйх твоїх, Спасе, спасй
нас.
Слава, і нйні: Єдинородний Сйну:
А бо: Другий антиф он воскресний

Боже, ущедри нас і благословй нас, просвітй лице твоє на нас і помйлуй нас (Пс.
66,2).

Спасй нас, Сйну Божий, що воскрес із
мертвих, співаємо тобі: Алилуя.
Щоб пізнали ми на землі путь твою, у всіх
народах спасення твоє (Пс. 66,3).
Спасй нас, Сйну Божий, що воскрес із
мертвих, співаємо тобі: Алилуя.
Нехай ІС П 0 В 1 дують тебе люди, Боже, не
хай ісповідують тебе люди всі (Пс. 66,4).
Спасй нас, Сйну Божий, що воскрес із
мертвих, співаємо тобі: Алилуя.
Слава, і нйні: Єдинородний Сйну:
Мала єктенія
Ще і ще в мйрі Господу помол їмся.
Люди: Господи, помйлуй.
Заступй, спасй ... твоєю благодаттю.
Люди: Господи, помйлуй.
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Пресвяту, пречйсту ... Христу Богові від
даймо.
Люди: Тобі, Господи.
Священик, виголос: Бо ти благйй... і на
ВІКИ віків.
Люди: Амінь.
Блаженні
У царстві твоїм пом’янй нас, Господи.
Блаженні вбогі духом, бо їх є царство не
бесне.
Блаженні плачучі, бо вонй утішаться.
Блаженні лагідні, бо вонй наслідять землю.
Блаженні голодні і спрагнені правди, бо
вонй наситяться.
Блаженні милостйві, бо вонй помйлувані
будуть.
Блаженні чйсті серцем, бо вонй Бога по
бачать.
Блаженні миротворці, бо вонй синами
Божими назвуться.
Блаженні вйгнані за правду, бо їх є цар
ство небесне.
Блаженні ви, колй зневажатимуть вас, і
вйженуть вас, і говорйтимуть усяке лихе
слово на вас неправдйво, мене ради.
Радуйтеся і веселіться, бо нагорода ваша
велйка на небесах (Мт. 5,3-12).
А бо: Третій антиф он

Прийдіте,

возрадуємося

Господеві,

во-
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склйкнім Богу, Спасйтелеві нашому (Пс. 94,1).
Якщо будень: Спасй нас, Сйну Божий, у
святйх дйвний ти, співаємо тобі: Алилуя.
Якщо неділя: Спасй нас, Сйну Божий, що
воскрес із мертвих, співаємо тобі: Алилуя.
Ідім перед лицем його з ісповіданням і
псалмами восклйкнім йому (Пс. 94,2).
Спасй нас, Сйну Божий:
Бо Бог - велйкий Господь і цар велйкий
по всій землі (Пс. 94,3).
Спасй нас, Сйну Божий:

Малий вхід
Диякон: Премудрість, прості.
Люди: Прийдіте, поклонімся і припадім

до Христа.
Якщо будень: Спасй нас, Сйну Божий, у

святйх дйвний ти, співаємо тобі: Алилуя.
Якщо неділя: Спасй нас, Сйну Божий, що
воскрес із мертвих, співаємо тобі: Алилуя.
Тоді тропарі за уставом.

Трисвяте
Священик, виголос молитви Трисвятого:

Бо ти святйй єсй. Боже наш ... і на віки віків.
Люди: Амінь. І зараз:
Святйй Боже, святйй кріпкий, святйй без
смертний, помйлуй нас. Тричі.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Святйй безсмертний, помйлуй нас.
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Святйй Боже, СВЯТЙЙ кріпкий, святйй без
смертний, помйлуй нас.
Зсимість Трисвятого
на Різдво Христове, на Богоявлення Господнє,
в Лазареву і Страсну суботу, на Пасху, у всі
дні Світлого тижня, у П'ятдесятницю:

Ви, що в Христа хрестйлися, у Христа зо
дягнулися. Алилуя. Тричі.
Слава, і нйні:
У Христа зодягнулися. Алилуя.
Ви, що в Христа хрестйлися, у Христа зо
дягнулися. Алилуя. Один раз.
Замість Трисвятого
на Воздвиження Чесного Хреста і в третю не
ділю великого посту:

Хресту твоєму поклоняємось, Владйко, і
святеє воскресення твоє славимо. Тричі.
Слава, і нйні:
І святеє воскресення твоє славимо.
Хресту твоєму поклоняємось, Владйко, і
святеє воскресення твоє славимо. Один раз.

Апостол
По закінченні Трисвятого, диякон: Будь

мо уважні.
Священик: Мир усім.
Диякон: Премудрість, будьмо уважні.
Люди співають прокімен зі стихом.
Диякон: Премудрість.
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Читець - надпис Апостола:

Діянь святйх апостолів читання.
А бо: Соборного послання Якового читання.
Першого соборного послання Петрового
читання.
Другого соборного послання Петрового
читання.
Першого соборного послання Іванового
читання.
Другого соборного послання Іванового
читання.
Третього соборного послання Іванового
читання.
Соборного послання Юдового читання.
А бо: До Римлян
До Корінтян першого
До Корінтян другого
До Галатів
До Ефесян
До Филип’ян
До Колосян
До Солунян першого
До Солунян другого
До Тимотея першого
До Тимотея другого
До Тйта
До Филимбна
До Євреїв
послання святого апостола Павла читання.
Диякон: Будьмо уважні.
Коли ж скінчиться Апостол, мовить свя
щеник: Мир тобі.
Диякон: Премудрість, будьмо уважні.
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Люди: Алилуя, тричіу зі стихами.

Євангеліє
Премудрість, прості, вйслухаймо святого Євангелія. Мир усім.
Люди: І духові твоєму.
Диякон: Від (ім'я) святого Євангелія чи
тання.
Люди: Слава тобі. Господи, слава тобі.
Священик:

І по закінченні Євангелія - люди:

Слава тобі. Господи, слава тобі.

Сугуба єктенія
Диякон або священик: Промовмо всі з усі

єї душі ... промовмо.
Люди: Господи, помйлуй, один раз.
Господи вседержйтелю ... вйслухай і по
мйлуй.
Люди: Господи, помйлуй, один раз.
Помйлуй нас. Боже ... вйслухай і помй
луй.
Люди, на кожне прошення: Господи, помй
луй, тричі.
Ще молимось ... во Христі братію нашу.
Ще молимось ... і за все військо.
Ще молимось ... православних християн.
Священик, виголос: Бо милостйвий ... і на
віки віків.
Люди: АмГнь.
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Приношення за померлих
Диякон: Помйлуй нас, Боже ... вйслухай і

помйлуй.
Люди: Господи, помйлуй, тричі.

Ще молимось ... вольному і невбльному.
Люди: Господи, помйлуй, тричі.
Щоб Госпбдь Бог ... праведні спочивають.
Люди: Гбсподи, помйлуй, тричі.
Мйлости ббжої ... і Ббга нашого, просім.
Люди: Подай, Гбсподи.
Гбсподу помолГмся.
Люди: Гбсподи, помйлуй.
Виголос: Бо ти єсй воскресення ... і на
В ІК И В ІК ІВ .

Люди: Амїнь.

За оглашенних
Диякон або священик: Помоліться ... Гб-

сподеві.
Люди: Гбсподи, помйлуй, на кожне прошення.

Вірні ... щоб Госпбдь помйлував їх.
Огласйв їх слбвом істини.
Відкрйв їм євангеліє правди.
Приєдинйв їх до ... апбстольської Церкви.
Спасй, помйлуй ... твоєю благодаттю.
Оглашенні ... Гбсподеві приклоніть.
Люди: Тобі, Гбсподи.
Виголос: Щоб і вонй ... і на віки віків.
Люди: АмГнь.
Диякон: Всі оглашенні... Гбсподу помолГмся.
Люди: Гбсподи, помйлуй.
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За вірних
Диякон: Заступй, спасй

твоєю благо-

даттю.
Люди: Господи, помйлуй.
Диякон: Премудрість.
Виголос: Бо тобі належить ... і на віки віків.
Люди: Амінь.
Диякон: Ще і ще ... Господу помол їмся.
Люди: Господи, помйлуй.
Диякон: Заступй, спасй ... твоєю благодат

тю.
Люди: Господи, помйлуй.
Диякон: Премудрість.
Виголос: Щоб під владою твоєю ... і на

віки віків.
Люди: АмГнь.

Херувимська пісня і Великий вхід
Люди: Ми, херувймів тайно являючи і

животворящій Тройці трисвятую П ІС Н Ю співа
ючи, всяку Н Й Н І житейську В ІД Л 0Ж 1М печмь.
Тоді поминання, що їх творять диякон і
священик, а при кінці їх, люди: АмГнь. І зараз
другу половину Херувимської пісні:

Щоб і царя всіх ми прийнялй, що його в
славі невйдимо супроводять ангельські чйни.
Алилуя, алилуя, алилуя.

Просительна єктенія, приношення
і ісповідь віри
Диякон: Сповнім ... Господеві.
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Люди: Господи, помйлуй, і так на кожне
прошення.

За предлбжені ... Господу помолімся.
За святйй храм ... Господу помолімся.
Щоб ізбавитися нам ... Господу помолімся.
Заступй, спасй ... твоєю благодаттю.
Дня всього звфшеного ... у Господа просім.
Люди: Подай, Господи, і так на кожне
прошення.

Ангела мйру ... у Господа просім.
Прощення і відпущення ... у Господа про
сім.
Доброго і пожиточного ... у Господа про
сім.
Осталий час ... у Господа просім.
Християнської кончйни ... Христовім про
сім.
Пресвяту, пречйсту ... Христу Богові від
даймо.
Люди: Тобі, Господи.
Виголос: Щедротами ... і на віки віків.
Люди: Амінь.
Священик: Мир усім.
Люди: І духові твоєму.
Диякон: Возлюбім друг друга ... визнавати.
Люди: Отця, і Сйна, і Святого Духа,
Трбйцю єдиносущну й нероздільну.
Диякон: Двері, двері, в премудрості
будьмо уважні.
Люди, ісповідь віри:

Вірую в єдйного Бога Отця, Вседержйтеля. Творця неба і землі, і всього вйдимого і невйдимого. І в єдйного Господа Ісуса Христа,
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Сйна Божого, єдинорбдного, від Отця родже
ного перед усіма віками. Світло від світла,
Бога ІСТИННОГО від Бога істинного, родженого,
несотвбреного, єдиносущного з Отцем, що че
рез нього все сталося. Він задля нас людей і
нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотйвся з Духа Святбго і Марії Діви, і стався
чоловіком. І був розп’ятий за нас за Пбнтія
Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес
у третій день, згідно з писанням, І вознісся на
небо, і сидйть праворуч Отця. І вдруге прййде
зо славою судйти живйх і мертвих, а його
царству не буде кінця. І в Духа Святбго, Го
спода животворящого, що від Отця (і Сйна) ізхбдить, що з Отцем і Сйном рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорйв через прорбків. в єдйну, святу, соборну й апостольську
Церкву. Ісповідую одне хрещення на відпу
щення гріхів. Очікую воскресення мертвих і
життя будучого віку. Амінь.

Анафора
Диякон: Станьмо гідно ... в мйрі приносити.
Люди: Мйлість мйру, жертву хвалення.
Виголос: Благодать Господа нашого ... з

усіма вами.
Люди: І з духом твоїм.
Священик: Вгору піднесім серця.
Люди: Піднеслй до Господа.
Священик: Благодарім Господа.
Люди: Достойно і праведно єсть поіслоня-

П-ЗЕ5Ї5Е5В5Е5Ї5Н5
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тися Отцю, І Сйну, І Святому Духові, —Тройці
єдиносущній і нероздільній.
Священик: Побідну пісню співаючи, виклйкуючи, взиваючи і промовляючи.
Люди: Свят, свят, свят Господь савабт,
повне небо і земля слави твоєї, осанна в вйпініх. Благословен, хто йде в ім'я Господнє,
осанна в вйшніх.
Священик: Прийміть, їжте, це єсть тіло
моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
Люди: Амінь.
Священик: Пййте з неї всі, це єсть кров
моя нового завіту, що за вас і за мнбгих про
ливається на відпущення гріхів.
Люди: Амінь.
Священик: Твоє від твоїх тобі приносимо,
за всіх і за все.
Люди: Тебе оспівуємо, тебе благословимо,
тебе благодаримб. Господи, і молимось тобі.
Боже наш.
Священик: Особлйво за пресвяту ... і приснодіву Марію.
Люди: Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну і
пренепорбчну, і Матір Бога нашого. Чеснішу
від херувймів і незрівняно славнішу від серафймів, що без зотління Бога Слово породйла, сущу Богородицю, тебе величаємо.
А бо задостойник празника.
А якщо Літургія Василія Великого:

Тобою радується. Благодатная, всяка твар,
ангельський собор і чолов{чеський рід, освященний храме і раю словесний, дівственна
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похвало, Щ О ІЗ неї Бог воплотйвся і младенцем став - перед віками сущий Бог наш. Лоно
бо твоє престолом сотворйв і утробу твою про
сторішою небес учинйв. Тобою радується, Бла
годатная, всяка твар, слава тобі.
Священик: Найперше пом’янй. Господи ...
с л о в о т в о є ї ІС Т И Н И .

Люди: І всіх, і все.
Священик: І дай нам єдйними устами ... і

на

В ІК И В ІК ІВ .

Люди: Амінь.
Священик: І нехай будуть мйлості ... з

усіма вами.
Люди: І з духом твоїм.

Просительна єктенія, молитва Господня
і главоприклонення
Диякон: Всіх святйх пом’янувши ... Го

споду

П 0М 0Л 1М СЯ .

Люди: Господи, помйлуй, і так на кожне
прошення.

За принесені ... Господу помол їмся.
Щоб чоловіколюбець ... помол їмся.
Щоб ізбавитися нам ... Господу помолїмся.
Заступй, спасй ... твоєю благодаттю.
Дня всього звфшеного ... у Господа просім.
Люди: Подай, Господи, і так на кожне
прошення.

Ангела мйру ... у Господа просім.
Прощення і відпущення ... у Господа про
сім.

Ш
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Доброго І ПОЖИТОЧНОГО ... у Господа проС ІМ .

Осталий час ... у Господа просім.
Християнської кончйни ... Христовім про
сім.
Єдність в Гри ... Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.
Священик: І сподоби нас, Владйко ... і мо

вити.

А

Люди: Отче наш, ти, що єсй на небесах,

нехай святйться ім’я твоє, нехай прййде цар
ство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі,
так і на землі. Хліб наш насущний дай нам
днесь, і простй нам довгй наші, як і ми про
щаємо довжникам нашим, і не введй нас у
спокусу, але ізбав нас від лукавого.
Священик: Бо твоє єсть царство ... і на
В ІК И В ІК ІВ .

Люди: Амінь.
Священик: Мир усім.
Люди: І духові твоєму.
Диякон: Голови ваші Гбсподеві приклоніть.
Люди: Тобі, Господи.
Виголос: Благодаттю і щедротами ... і на
В ІК И В ІК ІВ .

Люди: Амінь.
Диякон: Будьмо уважні.
Священик: Святеє святйм.
Люди: Єдйн свят, єдйн Господь, Ісус Хри-

стбс, на славу Бога Отця. АмГнь.
І співаємо причасний дня, або празника,
або святого.
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Причасні тижня
У неділю:
Хваліте Господа з небес, хваліте його в
вйшніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
У понеділок:

Ти твориш ангелами своїми духи і слу
гами своїми палаючий вогонь (Пс. 103,4).
Алилуя, тричі.
У вівторок:

В пам’ять вічну буде праведник, злих
слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
У середу:

Чаіпу спасення прийму і ім’я Господнє
призову (Пс. 115,4). Алилуя, тричі.
У четвер:

На всю землю вййшло вістування їх і до
К ІН Ц ІВ вселенної глаголи їх (Пс. 18,5). Алилуя,
тричі.
У п'ятницю:

Знаменувалося на нас світло лиця твого.
Господи (Пс. 4,7) Алилуя, тричі.
У суботу:

Радуйтеся, праведні, у Господі, правим
належить похвала (Пс. 32,1).
Другий: Блаженні, якйх вйбрав і прийняв
ти. Господи, і пам’ять їх з роду в рід (Пс.
64,5). Алилуя, тричі.
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Причастя, благодарення і відпуст
На явлення святих дарів, диякон мовить:

Зі страхом Божим і вірою приступіть.
Люди: Благословен, хто йде в ім’я Господ
нє, Бог - Господь і явйвся нам.
Священик: Спасй, Боже, людей твоїх і
благословй наслїддя твоє.
Люди: Ми вйділи світло істинне, ми прийнялй Дз^са небесного, ми знайшлй віру істин
ну, нероздільній Тройці поклоняємося, вона
бо спасла нас.
Священик: Завжди, нйні і повсякчас, і на
віки віків.
Люди: Амінь. І зараз:
Нехай сповняться уста наші хвалення
твого, Господи, щоб ми співши славу твою, бо
ти сподобив нас причастйтися святйх твоїх бо
жественних, безсмертних і животворящих
таїн; збережи нас у твоїй святйні, ввесь день по
учатися правді тво'ій. Алилуя, алилуя, алилуя.
Диякон: Прості, прийнявши ... благодарім
Господа.
Люди: Господи, помйлуй.
Заступй, спасй ... твоєю благодаттю.
Люди: Господи, помйлуй.
День весь звфшений ... Христу Богові
віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.
Виголос: Бо ти єсй освячення наше ... і на
віки віків.
Люди: Амінь.
Священик: У мйрі вййдім.

Чин Божественної Літургії
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Люди: В імені Господнім.
Диякон: Господу помолГмся.
Люди: Господи, помйлуй.
Молитва заамвонна: Господи, ти благо

словляєш тих ... і на ВІКИ віків.
Люди: Амінь.
Тоді: Будь ім’я Господнє благословенне
від нйні і до віку. Тричі.

Псалом 33
Благословлю Господа на всякий час, зав
жди хвала його в устах моїх.
У Господі похвалиться душа моя, нехай
почують лагідні і возвеселяться.
Возвелйчте Господа зо мною і вознесімо
ім’я його вкупі.
я шукав Господа і він вйслухав мене, і
від усіх скорбот моїх ізбавив мене.
Приступіть до нього і просвітіться, і лйця
ваші не постидаються.
Оцей убогий візвав і Господь вйслухав
його, і від усіх скорбот його спас його.
Ополчйться ангел Госпбдень навкруг тих,
що бояться його, і ізбавить їх.
Вкусіте і вйдіте, що благйй Господь; бла
жен муж, що уповає на нього.
Бійтеся Господа, всі святії його, бо нема
недостатку в тих, що бояться його.
Багаті збідніли і зголодніли, а тим, що
шукають Господа, не забракне ніякого добра.
Прийдіте, чада, послухайте мене, страху
Господнього навчу вас.
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Хто Є ТОЙ ЧОЛОВІК, Щ О , люблячи Ж И Т Т Я , ба
жає вйдіти дні благі?
Стрймай язйк твій від зла і губи твої, щоб
не говорйти лести.
Відхйлися від зла і творй добро, шукай
мйру і біжй за ним.
Очі Господні на праведних, а уші його на
молйтву їх.
Лице ж Господнє проти тих, що творять
зло, щоб вйкоренити з землі пам’ять їх.
Візвали праведні і Господь вйслухав їх, і
від усіх скорбот їх ізбавив їх.
Близькйй Господь до сокрушених серцем,
і смиренних духом спасе.
Багато скорбот у праведних, і від усіх них
ізбавить їх Господь.
Охороняє Господь усі кості їх, ні одна з
них не сокрушйться.
Смерть грішників люта, і ті, що ненави
дять праведного, згрішать.
Ізбавить Господь душі рабів своїх, і не
згрішать усГ, що уповають на нього.
Благословення Господнє на
вас ... і на віки віків.
Люди: Амінь.
Священик: Слава тобі, Хрйсте Боже, упо
вання наше, слава тобі.
Люди: Слава Отцю, і Сйну, і Святому
Духові, і нйні, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь. Господи, помйлуй, тричі. Благословй.
Священик, відпуст: Христбс (що воскрес
Священик:

Чин Божественної Літургії

мертвих), ІСТИННИЙ Бог наш ... як благйй
чоловіколюбець.
Люди: Амінь.

ІЗ
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Закінчення Літзфгії в день Пасхи
і в усі дні Світлого тижня
Священик: Зі страхом Божим і вірою при

ступіть.
Люди: Христбс воскрес із мертвих, смертю

смерть подолав, і тим, що в гробах, життя да
рував. Один раз.
Священик: Спасй, Боже, людей твоїх і
благословй насліддя твоє.
Люди: Христбс воскрес. Один раз.
Священик: Завжди, нйні і повсякчас, і на
В ІК И В ІК ІВ .

Люди: Амїнь. Христбс воскрес. Тричі.
Диякон: Прбсті, прийнявши ... благодарГм

Гбспода.
Люди: Гбсподи, помйлуй.

Заступй, спасй ... твоєю благодаттю.
Люди: Гбсподи, помйлуй.
День весь звершений ... Христу Ббгові
віддаймо.
Люди: Тобі, Гбсподи.
Виголос: Бо ти єсй освячення наше ... і на
ВІК И В ІК ІВ .

Люди: Амінь.
Священик: У мйрі вййдім.
Люди: В імені Госпбднім.
Диякон: Гбсподу помолімся.
Люди: Гбсподи, помйлуй.

С?і
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Молитва заамвонна: Господи, ти благо

словляєш ... і на В ІК И В ІК ІВ .
Люди: АмГнь.
Тоді: Христбс воскрес. Тричі.
Священик: Благословення Господнє на
вас ... і на ВІКИ віків.
Люди: Амінь.
Священик: Слава тобі, Хрйсте Боже, упо
вання наше, слава тобі.
Люди: Христбс воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав, і тим, ш;о в гробах, життя да
рував. Господи, помйлуй, тричі. Благословй.
Священик, відпуст: Христбс, щ;о воскрес із
мертвих ... як благйй і чоловіколюбець.
Люди: Амінь.
Тоді: Христбс воскрес, тричі; і закінчуємо:
І нам дарував життя вічне, поклоняємося
йогб тридневному воскресенню.

Кінець,
і Богу слава!

