Святий і Великий Четвер
Вечірня Св. Літургія
ДИЯКОН: Благослови, Владико.
СВЯЩЕНИК: Благословенне Царство Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і
повсякчас, і на віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе
добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і
спаси, Благий, душі наші.
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. (тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші Імени Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє;
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні;
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у
спокусу, але визволи нас від лукавого.
СВЯЩЕНИК: Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і
повсякчас, і на віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
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Господи, помилуй. (12 разів)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і Бога нашого.
ПСАЛОМ 103
Благослови, душе моя, Господа. Господи, Боже мій, Ти вельми звеличився єси.
Ти прибрався у славу й у величну красу.
Ти зодягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро.
Підносиш над водами горні палаци Твої, обертаєш хмари на колісницю для Себе,
на крилах вітру Ти ходиш.
Ти твориш духів ангелами Своїми і слугами Своїми — вогненне полум’я.
Ти поставив землю на тверді її, не захитається вона повік віку.
Безодня, як одежа, покриває її; на горах стоять води.
Від погрози Твоєї вони тікають, від голосу грому Твого тремтять.
Здіймаються гори і стеляться долини там, де наказав єси їм.
Ти поклав межу, якої не переступлять вони і не вернуться, щоб покрити землю.
Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води.
Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли вгамовують спрагу свою.
Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям.
Ти напуваєш гори з висот Твоїх. Плодами діл Твоїх насичується земля.
Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі.
І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб — підкріпляє серце
людини.
Насичуються дерева польові, кедри ливанські, що Ти насадив їх.
Там птахи гніздяться, гніздо ж чаплі найвище.
Гори високі — для оленів; скелі — захисток для зайців. Ти сотворив місяць, щоб
відзначати час, сонце знає захід свій.
Ти насуваєш темряву, і ніч настає; тоді бродить уся звірина лісова.
Леви ричать за здобиччю і просять від Бога поживи собі.
Сходить сонце — вони вертаються назад і лягають у лігвищах своїх.
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Виходить людина для справ своїх і на працю свою до вечора.
Які величні діла Твої, Господи! Все Премудрістю сотворив єси; повна земля творіння
Твого.
Ось море велике й просторе; там безліч гадів і тварі малої й великої.
Там плавають кораблі, і кити, що Ти їх створив вигравати у ньому.
Усі вони чекають на Тебе, що даси їм поживу в свій час.
Ти даєш їм — вони приймають. Ти відкриваєш руку Свою — вони наповнюються
усяким благом.
Ти відвертаєш лице Твоє — вони тривожаться; віднімеш дух їх — вони щезнуть і у
прах свій повернуться. Пошлеш Духа Свого — і створяться, і Ти оновлюєш лице
землі.
Нехай буде слава Господня навіки; звеселиться Господь діл Своїх.
Він погляне на землю — і вона тремтить; торкнеться гір — і вони димлять.
Славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу.
Нехай буде благоприємною Йому пісня моя, і я звеселюся в Господі.
Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде.
Благослови, душе моя, Господа!
Сонце знає захід свій. Ти насуваєш темряву, і ніч настає.
Які величні діла Твої, Господи! Все премудро сотворив Ти.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. (тричі)
ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: В мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За мир з неба і спасіння душ наших, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання
всіх, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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ДИЯКОН: За Святий храм цей і за тих,що з вірою, побожністю та страхом Божим
входять до нього, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За Владику нашого Високопреосвященнішого Митрополита [ім’я], і за
Владику нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа), чесне пресвітерство, у Христі
дияконство, за ввесь причет і людей, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За Боголюбивий і Богом бережений край наш, Канаду, за уряд, військо і
за ввесь побожний народ наш, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За місто наше (село або святий монастир наш) і за всяке місто, село і
країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи мирні, Господеві
помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За подорожніх на воді, на землі і в повітрі; за недужих, знеможених та
поневолених, і за спасіння їх, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі,
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владичицю нашу
Богородицю і Приснодіву Марію, зі всіма святими пом’янувши, самі себе і один
одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
СВЯЩЕНИК: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і
Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
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Співаємо “Господи, взиваю до Тебе...” на голос 2:
Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене;
вислухай мене, Господи.
Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене;
Вислухай голос моління мого,
коли буду молитися до Тебе.
Вислухай мене Господи.
Нехай піднесеться молитва моя,
наче кадило перед Тобою,
підношення рук моїх,
як жертва вечірняя.
Вислухай мене, Господи.
І читець читає стихи з Псалмів 140, 141, 129 і 116:
Постав, Господи, охорону устам моїм і двері огорожі в устах моїх.
Не нахили серця мого до слів лукавих — виправдовувати мої гріхи, разом з людьми,
що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх.
Нехай навчає мене праведник милістю, нехай і докоряє мені; єлей же грішника нехай
не намастить голови моєї. І молитва моя проти злодіянь їхніх.
Пожерла земля безодні суддів їхніх.
Почуті були слова мої, як переможні; як груддя землі розметалися вони по землі; так
розсипалися кості їхні перед адом.
На Тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої; на Тебе надія моя, не відкинь душі
моєї.
Охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від спокус, що їх наставили
беззаконні. У сіть свою впадуть грішники — а я з Тобою її перейду.
Голосом моїм до Господа взиваю: голосом моїм до Господа молюся. Розповім Йому
всі печалі мої, і скорботу мою Йому сповіщу.
Коли знемагав у мені дух мій, Ти знав стежки мої. На дорозі, де ходив я, поставили
сіть на мене.
Дивився я навкруги, і ніхто не впізнавав мене. Не стало захисту, і ніхто не дбав про
душу мою.
Я до Тебе взивав, Господи, й казав: Ти – надія моя і доля моя на землі живих.
Вислухай моління моє, бо я дуже знесилений.
Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене.
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Виведи з темниці душу мою, щоб хвалити Ім’я Твоє.
Çáèðàºòüñÿ âæå þðáà þäåéñüêà,
ùîá Ñîòâîðèòåëÿ ³ Ãîñïîäà âñüîãî ñâ³òó Ï³ëàòîâ³ âèäàòè.
Î, ÿêå áåççàêîíñòâî ³ ÿêå íåâ³ðñòâî!
ßê âîíè íàìàãàþòüñÿ âèäàòè íà ñóä Òîãî, Õòî ïðèéäå ñóäèòè æèâèõ ³ ìåðòâèõ,
Òîãî, Õòî çö³ëÿº íåäóãè, íà ñòðàæäàííÿ ãîòóþòü.
Äîâãîòåðïåëèâèé Ãîñïîäè, âåëèêà ìèë³ñòü Òâîÿ, ñëàâà Òîá³.
На мене чекають праведники, поки явиш мені милість Твою.
Çáèðàºòüñÿ âæå þðáà þäåéñüêà, . . .
З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій.
Þäà, áåççàêîííèé, ùî íà Âå÷åð³ ç Òîáîþ, Ãîñïîäè, ðóêè çàïóñòèâ ó ìèñêó,
ïðîñòÿãíóâ ðóêè äî áåççàêîííèê³â, ùîá ïðèéíÿòè ñð³áíÿêè,
³ çà îáìèñëåíó íèì ö³íó ìèðà íå ïîáîÿâñÿ Òåáå Íåîö³íåííîãî ïðîäàòè;
íîãè ïðîñòÿãíóâ ñâî¿, ùîá Òè ïîìèâ ¿õ;
Âëàäèêó ïîö³ëóâàâ óëåñëèâî, ùîá âèäàòè áåççàêîííèêàì,
àïîñòîëñüêèé îáðàç óòðàòèâ ³ âèêèíóâ òðèäöÿòü ñð³áíÿê³â,
íå çíàþ÷è Òâîãî íà òðåò³é äåíü Âîñêðåñ³ííÿ,
Íèì æå ³ ïîìèëóé íàñ.
Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого.
Þäà, áåççàêîííèé, . . .
Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Бо в Тебе
очищення є.
Þäà, çðàäíèê ëóêàâèé,
ùî ïîö³ëóíêîì óëåñëèâèì âèäàâ Ãîñïîäà Ñïàñà
³ Âëàäèêó âñ³õ, ÿê ðàáà ïðîäàâ þäåÿì.
ßê ÿãíÿ íà æåðòâó, òàê ï³øîâ íà ñìåðòü Àãíåöü Áîæèé,
Ñèí Áîãà Îòöÿ, ªäèíèé Ìíîãîìèëîñòèâèé.
Ради Імени Твого потерпів за Тебе, Господи; страждає душа моя за Слово Твоє, бо
уповає душа моя на Господа.
Þäà, çðàäíèê ëóêàâèé, . . .
Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа.
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Þäà, ðàá ³ îáëåñíèê,
ó÷åíèê ³ çðàäíèê, äðóã ³ äèÿâîë íà ä³ë³ âèÿâèâ ñåáå, áî ï³øîâ çà Â÷èòåëåì, à çàìèøëÿâ ïðîòè Íüîãî,
ùîá âèäàòè Éîãî, ñàì ³ç ñîáîþ ì³ðêóþ÷è:
âèäàì Éîãî ³ ïðèäáàþ âåëèêå áàãàòñòâî;
ïîìèøëÿâ â³í ³ ìèðî ïðîäàòè, à ²ñóñà çðàäîþ ñõîïèòè;
äàâ ïîö³ëóíîê ³ âèäàâ Õðèñòà,
³, ÿê ÿãíÿ íà æåðòâó, òàê ï³øîâ ªäèíèé Ìèëîñåðäíèé ³ ×îëîâ³êîëþáåöü.
Бо в Господа милість, і велике в Нього визволення. Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.
Þäà, ðàá ³ îáëåñíèê, . . .
Хваліте Господа, всі народи; прославляйте Його, всі люди.
Àãíåöü, ùî ïðî Íüîãî ïðîðîêóâàâ ²ñàÿ,
äîáðîâ³ëüíî Ñåáå â æåðòâó ïðèíîñèòü, ïëå÷³ â³ääàº íà êàòóâàííÿ,
ùîêè ï³ä óäàðè, ëèöÿ æ íå â³äâåðíóâ â³ä îãèäíîãî çàïëþâàííÿ
³ íà ãàíåáíó ñìåðòü çàñóäæóºòüñÿ:
âñå ïðèéìàº Áåçãð³øíèé ç âîë³ Ñâîº¿,
ùîá ïîäàòè âñ³ì ìåðòâèì âîñêðåñ³ííÿ.
Велика милість Його над нами, й істина Його перебуває повік.
Àãíåöü, ùî ïðî Íüîãî ïðîðîêóâàâ ²ñàÿ, . . .
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. (голос 6-ий)
Ä³éñíî Þäà º âèðîäîê ºõèäåí,
ùî ¿ëè â ïóñòèí³ ìàííó ³ ðåìñòâóâàëè íà Êîðìèòåëÿ:
ùå áî ìàëè õë³á ó óñòàõ ñâî¿õ, à íà Áîãà íàð³êàëè íåâäÿ÷í³.
² öåé, çëî÷åñòèâèé, Íåáåñíèé Õë³á ìàþ÷è â óñòàõ, íà Ñïàñà çðàäó ó÷èíèâ.
Î äóøå íåíàñèòíà!
Î ëþòå çóõâàëüñòâî!
Êîðìèòåëÿ ïðîäàº ³ Âëàäèêó, ßêèé éîãî ëþáèâ, íà ñìåðòü â³ääàº.
Âî³ñòèíó â³í º ñèí íå÷åñòèâèõ ³ ç íèìè çàãèáåëü çàñëóæèâ.
Àëå ñïàñè, Ãîñïîäè, äóø³ íàø³ â³ä òàêî¿ æîðñòîêîñòè,
ªäèíèé Íåñêàçàííèé ó äîâãîòåðï³íí³.
ДИЯКОН: Премудрість. Станьмо побожно.
Великий Четвер, Вечірня Літургія - 7

І вірні співають Світе Тихий:
Світе Тихий, святої слави Безсмертного Отця Небесного,
Святого, Блаженного, Ісусе Христе!
Прийшовши на захід сонця,
бачивши світло вечірнє,
оспівуємо Отця і Сина і Святого Духа – Бога.
Достойно є повсякчас прославляти Тебе голосами преподобними,
Сину Божий, що життя даєш;
тим то й світ Тебе славить.
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
СВЯЩЕНИК: Мир усім.
ДИЯКОН: Премудрість.
×èòåöü:

Ïðîê³ìåí, íà ãîëîñ 1-øèé: Ñïàñè ìåíå, Ãîñïîäè, â³ä ÷îëîâ³êà ëóêàâîãî,
â³ä ãíîáèòåëÿ âèçâîëè ìåíå.
ñòèõ: Âîíè çàìèøëÿþòü çëî â ñåðö³ ñâî¿ì ââåñü äåíü.

Ñâÿù:
×èòåöü:
Ñâÿù:

Ïðåìóäð³ñòü!
Ç êíèãè Âèõîäó ÷èòàííÿ. (19: 10-19)
Áóäüìî óâàæí³!

×èòåöü:

² ñêàçàâ Ãîñïîäü Ìîéñåºâ³: ³äè äî íàðîäó ³ îñâÿ÷óé éîãî ñüîãîäí³ é
çàâòðà, ³ íåõàé âèïåðóòü îäåæó ñâîþ, ùîá áóòè ãîòîâèìè íà òðåò³é äåíü:
òðåòüîãî äíÿ ç³éäå Ãîñïîäü íà ãîðó Ñ³íàé ïåðåä óñ³ì íàðîäîì íà âèäó; ³
ïðîêëàäè ìåæ³ äëÿ íàðîäó ç óñ³õ áîê³â ³ ñêàæè: áåðåæ³òüñÿ ñõîäèòè íà
ãîðó ³ äîòîðêàòèñÿ äî ï³äí³ææÿ ¿¿, áî õòî äîòîðêíåòüñÿ äî ãîðè — òîìó
ñìåðòü; í³÷èÿ ðóêà íåõàé íå òîðêíåòüñÿ äî íå¿, áî áóäå ïîáèòèé
êàì³ííÿì àáî ïðîñòð³ëåíèé ñòð³ëîþ, ÷è òî áóäå ñêîòèíà, à ÷è ëþäèíà —
æèâà íå áóäå; ï³ä ÷àñ ïðîòÿæíîãî çâóêà òðóáè, êîëè õìàðà â³ä³éäå â³ä
ãîðè, òîä³ ìîæíà ç³éòè íà ãîðó. ² ñïóñòèâñü Ìîéñåé ³ç ãîðè äî ëþäåé ³
îñâÿòèâ ¿õ, ³ âîíè âèïðàëè îäåæó ñâîþ. ² ñêàçàâ Ìîéñåé íàðîäîâ³: áóäüòå
ãîòîâ³ íà òðåòü³é äåíü, íå ñõîäüòåñÿ ç æ³íêàìè. Íà òðåò³é äåíü, êîëè
ðàíîê íàñòàâ, çàãðèì³ëè ãðîìè, çàáëèùàëè áëèñêàâêè ³ ÷îðíà ãóñòà õìàðà
íàä ãîðîþ Ñ³íàéñüêîþ, ³ ñòðàøíî çàòðóá³ëè òðóáè: ³ çàòðåìò³â óâåñü
íàðîä, ùî áóâ ó òàáîð³. ² âèâ³â Ìîéñåé ëþäåé ³ç òàáîðó íà çóñòð³÷ ³ç
Áîãîì, ³ ñòàëè âîíè ï³ä ãîðîþ. Ãîðà Ñ³íàéñüêà áóëà â äèìó, áî Ãîñïîäü
ç³éøîâ íà íþ â ïîëóì'¿; ³ ï³ä³éìàâñÿ äèì ³ç íå¿, í³áè ç ïå÷³, ³ âñÿ ãîðà
ñèëüíî çàòðÿñëàñÿ; ³ çâóêè òðóá ñòàâàëè ãîëîñí³øèìè. Ìîéñåé ãîâîðèâ,
à Áîã â³äïîâ³äàâ éîìó ãîëîñîì.
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Ñâÿù:
×èòåöü:

Ïðåìóäð³ñòü!
Ïðîê³ìåí, íà ãîëîñ 7-ìèé: Âèçâîëè ìåíå â³ä âîðîã³â ìî¿õ, Áîæå, ³ â³ä
íàïàñíèê³â çàõèñòè ìåíå.
ñòèõ: Âèçâîëè ìåíå â³ä òèõ, ùî ÷èíÿòü áåççàêîííÿ.

Ñâÿù:
×èòåöü:
Ñâÿù:

Ïðåìóäð³ñòü!
Ç êíèãè ²îâà ÷èòàííÿ (38: 1-23; 42: 1-5)
Áóäüìî óâàæí³!

×èòåöü:

Ãîñïîäü â³äïîâ³äàâ ²îâó ³ç áóð³ ³ ñêàçàâ: õòî â³í òàêèé, ùî çàòüìàðþº
çàäóìè Ìî¿ íåðîçóìíèìè ñëîâàìè? Ï³äïåðåæè íèí³ êðèæ³ òâî¿, ÿê
÷îëîâ³ê, ß áóäó ïèòàòè òåáå, à òè â³äïîâ³äàé Ìåí³. Äå áóâ òè òîä³, êîëè
ß çàêëàäàâ îñíîâè çåìë³? Ñêàæè, ÿêùî çíàºø. Õòî âèçíà÷èâ ¿é ì³ðó, ÷è
çíàºø òè? Àáî õòî ïðîòÿãíóâ øíóð ïî í³é? Íà ÷îìó îïåðò³ îñíîâè ¿¿,
àáî õòî ïîêëàâ íàð³æíèé êàì³íü ¿¿ ï³ä óðî÷èñò³ ñï³âè ðàí³øí³õ ç³ð, êîëè
âñ³ ñèíè Áîæ³ âèêëèêóâàëè ç ðàäîñòè? Õòî çà÷èíèâ ìîðå âîð³òüìè, êîëè
âîíî âèðâàëîñü, âèéøëî í³áè ç óòðîáè, êîëè ß õìàðè çðîáèâ îäåæåþ éîãî
³ ãóñòèé òóìàí ïåëåíàìè éîãî, êîëè ß âèçíà÷èâ éîìó ãðàíèöþ, ïîñòàâèâ
çàñóâè é âîðîòà ³ ñêàçàâ: îñü ïîêè äîõîäèòè áóäåø, àëå íå äàë³, ³ òóò êðàé
çóõâàëèì õâèëÿì òâî¿ì? ×è äàâàâ òè êîëè íà â³êó òâîºìó íàêàç, êîëè ìàº
íàñòàòè ðàíîê ³ ç³éòè äîñâ³òíÿ çîðÿ, ùîá äîñÿãëà âîíà êðà¿â çåìë³ ³ ùîá
ñòðóñèëà ç íå¿ íå÷åñòèâèõ, ùîá çåìëÿ ïåðåì³íèëàñü, ìîâ ãëèíà äëÿ
ïå÷àòêè ³ ñòàëà áàðâèñòîþ îäåæåþ, ³ ùîá â³ä³áðàíî ó íå÷åñòèâèõ ñâ³òëî
¿õ ³ âèñîêå ðàìåíî çëàìàºòüñÿ? ×è ñïèñêàâñÿ òè äî äæåðåë ìîðÿ ³ ÷è
áà÷èâ òè áðàìè ò³í³ ñìåðòíî¿? ×è øèðîê³ñòü çåìë³ òè îãëÿíóâ? Ïîÿñíè,
ÿêùî çíàºø óñå öå. Äå øëÿõ äî îñåë³ ñâ³òëà ³ äå ì³ñöå òåìðÿâè? Òè
ïåâíî äîõîäèâ äî ãðàíèöü ¿¿ ³ çíàºø ñòåæêè äî äîìó ¿¿ òàêîæ. Òè öå
çíàºø, áî òè âæå òîä³ íàðîäèâñÿ, ³ ÷èñëî äí³â òâî¿õ äóæå âåëèêå.
Îçâàâñÿ òîä³ ²îâ ³ ñêàçàâ : çíàþ, ùî Òè âñå ìîæåø ³ âñ³ íàì³ðè Òâî¿ áåç
Òåáå íå ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³. Õòî â³í, ùî çàòüìàðþº çàì³ðè Òâî¿,
í³÷îãî íå ðîçóì³þ÷è? Òàê ÿ ãîâîðèâ ïðî òå, ÷îãî íå ðîçóì³â ³ ïðî ä³ëà
äèâí³ äëÿ ìåíå, ÿêèõ ÿ íå çíàâ. Âèñëóõàé ìåíå, Ãîñïîäè, ³ ÿ áóäó
ãîâîðèòè, ³ ïðî ùî áóäó ïèòàòè Òåáå, Òè íàâ÷è ìåíå. Äîñ³ ÿ ò³ëüêè
âóõîì ÷óâ ïðî Òåáå, à òåïåð ìîº îêî îñü áà÷èòü Òåáå.

Ñâÿù:
×èòåöü:
Ñâÿù:

Ïðåìóäð³ñòü!
Ç ïðîðîöòâà ²ñàºâîãî ÷èòàííÿ (50: 4-11)
Áóäüìî óâàæí³!
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×èòåöü:

Ãîñïîäü Áîã äàâ ìåí³ ìîâó âïðàâíó, ùîá ÿ ì³ã ñëîâîì ï³äêð³ïëÿòè
çàíåïàëîãî. Ùîðàíêó Â³í áóäèòü, áóäèòü âóõî ìîº, ùîá ÿ ñëóõàâ ìîâ
ó÷í³. Ãîñïîäü Áîã â³äêðèâ ìåí³ âóõî, ³ ÿ íå ïðîòèâèâñÿ, íå â³äñòóïèâ
íàçàä. Ïëå÷³ ìî¿ â³ääàâ ÿ íà êàòóâàííÿ ³ ùîêè ìî¿ — íà çíóùàííÿ, ëèöÿ
ìîãî íå â³äâåðíóâ â³ä íàðóãè çàïëþâàííÿ. ² Ãîñïîäü Áîã äîïîìàãàº ìåí³:
òèì òî íå ñîðîìëþñÿ ÿ, òîìó òî äåðæó ÿ ëèöå ìîº, ìîâ êðåì³íü, ³ çíàþ ÿ,
ùî íå âêðèþñÿ ñîðîìîì. Áëèçüêî ìåíå Òîé, Õòî âèïðàâäóº ìåíå. Õòî æ
çàõî÷å çìàãàòèñÿ ç³ ìíîþ? Ñòàíüìî ðàçîì. Õòî õî÷å ñóäèòèñÿ ç³ ìíîþ?
Õàé íàáëèçèòüñÿ äî ìåíå. Îñü Ãîñïîäü Áîã äîïîìàãàº ìåí³ — õòî æ
îñóäèòü ìåíå? Âñ³ âîíè, ÿê çàñòàð³ëà îäåæà, â³ä ìîëþ ðîçïàäóòüñÿ. Õòî
³ç âàñ áî¿òüñÿ Ãîñïîäà íåõàé ñëóõàºòüñÿ ãîëîñó ðàáà Éîãî. Õòî õîäèòü ó
òåìðÿâ³ ³ íå ìàº ñâ³òëà, õàé óïîâàº íà ³'ìÿ Ãîñïîäíº ³ ïîêëàäàºòüñÿ íà
Áîãà ñâîãî. Îñü, âñ³ âè, ùî ðîçïàëþºòå âîãîíü, îçáðîºí³ îãíåííèìè
ñòð³ëàìè, — ³ä³òü ó ïîëóì'ÿ âîãíþ âàøîãî ³ ñòð³ë ðîçïàëåíèõ âàìè! Öå
áóäå âàì â³ä ðóêè ìîº¿ - ³ âè áóäåòå â ìóêàõ ëåæàòè.

Äèÿêîí:
Ñï³âö³:

Ùå òà é ùå â ñïîêî¿ Ãîñïîäåâ³ ïîìîë³ìîñü.
Ãîñïîäè, ïîìèëóé.

Äèÿêîí:
Ñï³âö³:

Çàñòóïè, ñïàñè, ïîìèëóé ³ îõîðîíè íàñ, Áîæå, Òâîºþ áëàãîäàòòþ.
Ãîñïîäè, ïîìèëóé.

Äèÿêîí:

Ïðåñâÿòóþ, Ïðå÷èñòóþ, Ïðåáëàãîñëîâåííóþ, Ñëàâíóþ Âëàäè÷èöþ íàøó
Áîãîðîäèöþ ³ Âñåä³âó Ìàð³þ çî âñ³ìà ñâÿòèìè ïîì'ÿíóâøè, ñàì³ ñåáå ³
îäèí îäíîãî, ³ âñå æèòòÿ íàøå Õðèñòó Áîãîâ³ віддамо.
Òîá³, Ãîñïîäè.

Ñï³âö³:

Ñâÿùåíèê: Бо Ти Святий єси, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і
Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Ñï³âö³:
Àì³íü.
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас.
(тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Святий Безсмертний, помилуй нас.
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас.
Ñâÿù:
×èòåöü:
Ñâÿù:

Áóäüìî óâàæí³. +Ìèð óñ³ì.
² äóõîâ³ òâîºìó.
Ïðåìóäð³ñòü!

×èòåöü:

Ïðîê³ìåí íà ãîëîñ 7-ìèé: Êíÿç³ ëþäñüê³ ç³áðàëèñÿ ïðîòè Ãîñïîäè ³
ïðîòè Õðèñòà Éîãî.
ñòèõ: ×îму çàìåòóøèëèñü íàðîäè, ³ ëþäè çàìèøëÿþòü марíå.
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Ñâÿù:
×èòåöü:
Ñâÿù:

Ïðåìóäð³ñòü!
Äî Êîðèíòÿí ïåðøîãî ïîñëàííÿ Ñâÿòîãî Àïîñòîëà Ïàâëà ÷èòàííÿ.
Áóäüìî óâàæí³!

×èòåöü:

Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї,
як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть,
споживайте, це тіло Моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про
Мене! Так само і чашу взяв Він по Вечері й сказав: Ця чаша Новий
Заповіт у Моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про
Мене! Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть
Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи
питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови
Господньої! Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з
чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд
собі їсть і п'є! Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багатохто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б.
Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено з світом.

Алилуарій: 1.
2.
3.

Блажень, хто пілується нудженними і вбогими.
Вороги мої говорять лихо проти мене: коли він помре і загине імя
його?
Той, хто їв мій хліб, підняв змову проти мене.
і продовжаємо Св. Літургію з читанням Св. Євангелія,
і тоді звичайний порядок Літургії Св. Василія Великого

Çàì³ñòü «Õåðóâèìñüêî¿», ñï³âàºìî öþ ï³ñíþ, ãîëîñ 6-òèé:
Âå÷åð³ Òâîº¿ òàéíî¿, Ñèíó Áîæèé,
ïðè÷àñíèêîì ìåíå ñüîãîäí³ ïðèéìè,
áî âîðîãàì Òâî¿ì òàéíè íå ðîçïîâ³ì
³ ö³ëóâàííÿ íå äàì Òîá³, ÿê Þäà,
àëå, ÿê ðîçá³éíèê, âèçíàþ Òåáå:
ïîì’ÿíè ìåíå, Ãîñïîäè, ó Öàðñòâ³ Òâî¿ì.
Àëèëóÿ, Àëèëóÿ, Àëèëóÿ.
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Çàì³ñòü «Äîñòîéíî º», ñï³âàºìî 9-òèé ³ðìîñ êàíîíó:
(ãîëîñ 6-èé)
Ïðèéä³òü â³ðí³,
ç âèñîêèìè ïîìèñëàìè
âäîâîëüí³ìîñÿ ãîñòèíí³ñòþ Âëàäèêè
³ Áåçñìåðòíîþ Òðàïåçîþ íà Ãîðí³ì Ì³ñö³,
Âèøíüîãî Ñëîâà â³ä Ñëîâà íàâ÷èâøèñü,
Éîãî æ ìè âåëè÷àºìî!
Ïðè÷àñíèé:
Ï³ä÷àñ ïðè÷àñòÿ â³ðíèõ:
Çàì³ñòü «Ìè áà÷èëè Ñâ³òëî ²ñòèíè»:
Çàì³ñòü «Íåõàé ïîâí³ áóäóòü óñòà íàø³» :

Âå÷åð³ Òâîº¿ Òàéíî¿ . . .
Âå÷åð³ Òâîº¿ Òàéíî¿ . . .
Âå÷åð³ Òâîº¿ Òàéíî¿ . . .
Âå÷åð³ Òâîº¿ Òàéíî¿ . . .
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Вечері Твоєї Тайної
замість Херувимської,
Вечірня Св. Літургія Великого Четверга
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