Велика скорбота Єрусалима (24,15–25)
Прихід Сина Чоловічого буде провіщений (24,26–28)
Космічні виміри цієї події (24,29–31)
Притча про смоковницю (24,32–36)
Чувати, щоб не бути заскоченим (24,37–44)
Притча про вірного і мудрого слугу (24,45–51)
Притча про десять дів (25,1–13)
Притча про таланти (25,14–30)
Страшний суд (25,31–46)

VІІ. Страсті і воскресіння
(26,1–28,20)
Змова проти Ісуса (26,1–5)
Намащення Ісуса миром у Витанії (26,6–13)
Зрада Юди (26,14–16)
Приготування Пасхи (26,17–19)
Звіщення зради Юди (26,20–25)
Установлення Євхаристії (26,26–29)
Ісус прорікає відречення Петра (26,30–35)
У Гетсиманії (26,36–46)
Ув’язнення Ісуса (26,47–56)
Ісус перед синедріоном (26,57–68)
Відречення Петра (26,69–75)
Ісуса ведуть до Пилата (27,1–2)
Смерть Юди (27,3–10)
Ісус перед Пилатом (27,11–26)
Терновий вінець (27,27–31)
Розп’яття (27,32–38)
Глузування з Ісуса на хресті (27,39–44)
Смерть Ісуса (27,45–56)
Похорон (27,57–61)
Сторожа біля гробу (27,62–66)
Порожній гріб. Вістка ангела (28,1–8)
Ісус з’являється жінкам (28,9–10)
Зловживання владою юдейських старійшин
(28,11–15)
Поява Ісуса в Галилеї і вселенське посланництво
(28,16–20)
12

Молитви перед читанням
Святого Письма
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 р.).
Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе
Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що
всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя
подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від
усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте
Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас (3 р.).

Славослов’я
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Свя13

тий, завітай і зціли немочі наші іменi Tвого ради.
Господи, помилуй. (3 рази)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

5

О, якби мої дороги були певні,
щоб зберігати твої установи!

6

Тоді б я не осоромився,
вважаючи на всі твої веління.

Господня молитва

7

Я буду щирим серцем тобі дякувати,
навчаючись твоїх присудів справедливих.

8

Я берегтиму твої установи,
не покидай мене зовсім.

9

Бет. Як юнак берегтиме чистою свою дорогу?
Пильнуючи її за твоїм словом.

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.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина,
і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
Господи, помилуй (12 р.).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Поклін Ісусові Христові
Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому
Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.

Псалом 119 (118)

10

Усім моїм серцем я тебе шукаю;
не дай мені відхилитись від заповідей твоїх.

11

Я в моїм серці сховав твоє слово,
щоб не згрішити проти тебе.

12

Благословен єси, о Господи!
Навчи мене твоїх установ.

13

Устами моїми я звіщаю
усі присуди уст твоїх.

14

Я радуюсь дорогою твоїх свідоцтв
понад усі скарби.

15

Про твої заповіді буду роздумувати
і на стежки твої буду вважати.

16

Установами твоїми я втішатимусь,
я не забуду твого слова.

119 (118) Похвала Божому законові
1

Алефт. Щасливі ті, що їх дорога бездоганна,
що ходять за Господнім законом.

17

Ґімел. Добре чини з твоїм слугою,
щоб я міг жити й твоє слово пильнувати.

2

Щасливі ті, що його свідоцтва пильнують,
шукають його всім серцем.

18

Відкрий мої очі,
щоб я міг бачити дива закону твого!

3

Вони не чинять беззаконня,
вони його путями ходять.

19

Я — на землі чужинець,
не крий від мене велінь твоїх.

4

Ти повелів заповіді твої,
щоб пильнувати вельми.

20

Моя душа умліває,
бажаючи ввесь час присудів твоїх.

14

15

21

Ти погрозив гордим, отим проклятим,
що від велінь твоїх блудять далеко.

37

Поверни мої очі, щоб не дивились на марноту!
Живи мене на твоїй дорозі!

22

Візьми від мене сором і зневагу,
бо я беріг твої свідоцтва.

38

Утриваль твоєму слузі твоє слово,
що веде до страху перед тобою.

23

Хоча князі, розсівшись, говорять проти мене,
слуга твій роздумує про твої установи.

39

Відверни від мене сором, котрого я боюся,
бо присуди твої добрі.

24

Бо твої свідоцтва — моя втіха,
вони — мої дорадники.

40

Глянь, я твоїх заповідей прагну;
живи мене по твоїй правді.

25

Далет. Душа моя до пороху прилипла,
оживи мене за твоїм словом.

41

26

Я оповів мої дороги, і ти вислухав мене;
навчи мене твоїх установ!

Вав. Нехай прийде, о Господи,
на мене твоя милість
і твоє спасіння по твоєму слову.

42

Дай мені зрозуміти дорогу заповідей твоїх,
і про чудеса твої я буду роздумувати.

І я відповім тим, що кепкують з мене, —
бо я звірився на твоє слово.

43

Тане душа моя від смутку,
постав мене на ноги за твоїм словом.

Не забирай з уст моїх слів правди,
бо я на присуди твої надіюсь

44

29

Дорогу неправди відверни від мене,
подай ласкаво закон твій.

і пильнуватиму закон твій
завжди, по віки вічні.

45

30

Я собі вибрав дорогу правди,
поставив присуди твої перед собою.

І я ходитиму в обширі,
бо заповідей твоїх шукаю.

46

31

Я пристав міцно до свідоцтв твоїх;
о Господи, не дай мені осоромитись!

Я промовлятиму перед царями
про твої свідоцтва — і не осоромлюся.

47

Дорогою велінь твоїх поспішатиму,
бо ти пошириш моє серце.

Втішатимуся веліннями твоїми, —
я їх люблю.

48

І до твоїх велінь буду здіймати мої руки, —
я їх люблю,
і буду роздумувати про твої установи.

27
28

32

33

Ге. Навчи мене, о Господи, дороги установ твоїх,
триматимусь її на кожнім кроці.

34

Дай мені розум, і я берегтиму закон твій,
зберігатиму його усім серцем.

49

Заїн Згадай слузі твоєму твоє слово,
бо ти подав мені надію.

35

Настав мене на стежку велінь твоїх,
у ній бо моя втіха.

50

Оце моя відрада в моїм горі,
що твоє слово мене оживляє.

36

Нахили моє серце до свідоцтв твоїх,
не до наживи.

51

Горді глузують з мене вельми,
та від закону твого я не відхиляюсь.

16

17

52

Я згадую, о Господи, твої присуди
споконвічні — і утішаюсь.

68

Ти добрий і доброчинний;
навчи мене твоїх установ.

53

Обурення охопило мене супроти беззаконних,
що покидають закон твій.

69

Горді кують на мене брехні,
я ж усім серцем бережу заповіді твої.

54

Твої установи піснями для мене стали
у долі мого вигнання.

70

Їхнє серце, мов жир, ситне;
а я твоїм законом утішаюсь.

55

Я згадую, о Господи, ночами твоє ім’я
і бережу закон твій.

71

Добре мені, що був упокорений,
щоб установ твоїх навчитись.

56

Це була моя частка,
що я беріг твої заповіді.

72

Ліпший для мене закон уст твоїх,
ніж гори золота й срібла.

57

Хет. Доля моя — Господь;
я мовив: Берегтиму твоє слово.

73

Йод. Руки твої мене створили й укріпили;
настав мене, і я велінь твоїх навчуся.

58

З усього серця прошу у тебе ласки:
змилуйся надо мною по твоєму слову!

74

59

Я роздумую про мої дороги
і спрямовую мої стопи до твоїх свідоцтв.

Ті, що тебе бояться,
побачивши мене, розвеселяться,
бо я надіюся на твоє слово.

75

60

Спішивсь я і не барився,
велінь твоїх щоб пильнувати.

Знаю, о Господи, що твої присуди справедливі
і що ти упокорив мене по правді.

76

61

Мене обплутало мотуззя беззаконних,
але я не забув закону твого.

Милість твоя, молю, нехай мене потішить,
за словом твоїм до слуги твого.

77

62

Опівночі я встану тебе прославляти —
за твої присуди справедливі.

Хай твоє милосердя зійде на мене,
і я буду жити, бо закон твій — моя відрада.

78

63

Я приятель усім тим, що тебе бояться
і заповідей твоїх пильнують.

Хай поб’є сором гордих,
що мене незаслужено гнітять,
я ж над твоїми заповідями буду роздумувати.

Земля, о Господи, повна твоєї ласки;
навчи мене твоїх установ.

79

64

Хай повернуться до мене ті, що тебе бояться
і відають твої свідоцтва.

80

Хай моє серце буде бездоганним
у твоїх установах,
щоб мені не осоромитись.

65

Тет. Добре вчинив єси з твоїм слугою, Господи,
за словом твоїм.

66

Навчи мене доброго розуму й знання,
бо я здаюся на твої веління.

81

Каф. Душа моя знемагає за твоїм спасінням,
на слово твоє я надіюсь.

67

Поки я не був іще упокорений, блукав я;
тепер же я пильную твоє слово.

82

Очі мої знемоглися за твоїм словом,
кажучи: Коли мене потішиш?

18

19

83

Бо я став, мов бурдюк у димі,
але установ твоїх не забуваю.

84

Скільки його, того віку, у слуги твого?
Коли ти над гонителями моїми суд учиниш?

85
86

На мене яму викопали горді,
а це не за законом твоїм.
Усі твої веління — правда;
мене незаслужено гонять,
подай мені допомогу!

87

Вони мене ледве зі світу не зігнали,
та заповідей твоїх я не покинув.

88

Живи мене за твоєю ласкою —
я пильнуватиму свідоцтво уст твоїх.

98

Мудрішим за моїх ворогів
робить мене твоє веління,
бо воно зі мною завжди.

99

Понад усіх моїх учителів я став розумним,
свідоцтва бо твої — моє розважання.

100

Більш, ніж старі, я розумію,
бо я беріг твої заповіді.

101

Від усякої лихої стежки стримую я ноги,
щоб пильнувати твоє слово.

Від присудів твоїх не ухиляюсь,
бо ти мене навчаєш.
103 Які солодкі твої слова для мого піднебіння, —
для уст моїх солодші меду!
102

104

Твоїми заповідями я став розумний,
тому й ненавиджу всяку неправдиву стежку.

105

Нун. Слово твоє —
світильник перед ногами в мене,
світло на моїй стежці.

89

Ламед. Повіки, Господи, слово твоє
твердо стоїть на небі.

90

Від роду й до роду твоя правда.
Ти укріпив землю, і вона стоїть твердо.

91

За твоїми присудами усе стоїть сьогодні,
усе бо тобі служить.

106

92

Якби закон твій та не був відрадою моєю,
я був би вже загинув у моїм горі.

Я поклявся й постановив
пильнувати твої присуди справедливі.

107

93

Повіки заповідей твоїх я не забуду,
бо ними мене оживляєш.

Смутний я понад міру!
О Господи, живи мене за твоїм словом!

108

Зволь, Господи, прийняти уст моїх жертву
і навчи мене твоїх присудів.

94

Твій я: спаси мене,
бо я заповідей твоїх шукаю.

109

Життя моє у небезпеці завжди,
але закону твого я не забуваю.

95

Чигають грішники на мене,
щоб мене погубити;
я ж на свідоцтва твої вважаю.

110

Поставили безбожні сильце на мене,
та я від заповідей твоїх не відхилився.

У кожній досконалості кінець я бачив;
твоя ж заповідь широкосяжна.

111

96

Твої свідоцтва — спадщина моя повіки,
вони бо радість мого серця.

112

Я нахилив моє серце виконувати
твої установи:
повіки й на кожнім кроці.

97

Мем. Як я люблю закон твій!
Він моє повсякденне розважання.
20

21

128

Тому всі твої заповіді
я визнаю за справедливі;
кожну неправедну стежку ненавиджу.

113

Самех. Я ненавиджу двоєдушних,
а люблю закон твій.

114

Ти захист мій і щит мій,
на слово твоє я надіюсь.

129

Гетьте від мене, беззаконні,
і я буду пильнувати веління мого Бога.

Пе. Дивні твої свідоцтва,
тому душа моя їх пильнує.

130

Підтримай мене за твоїм словом,
щоб я міг жити;
не дай, щоб я моєї надії стидався.

Слова твої, відкрившись, просвітлюють,
дають розуму простим.

131

Широко відкриваю уста мої, прагну,
бо я велінь твоїх бажаю.

117

Підтримай мене, і я спасуся,
і на твої установи завжди вважатиму.

132

118

Осоружні усі ті тобі,
що від установ твоїх відходять,
бо неправда — їхня думка.

Обернись до мене й змилуйся,
як ти звичайно робиш із тими,
що люблять твоє ім’я.

133

Кроки мої спрямуй за твоїм словом,
не дай ніякій кривді запанувати надо мною.

115
116

119

Усіх грішників землі вважаєш за жужель,
тим і люблю твої свідоцтва.

134

Визволь мене від гніту людини,
і твої заповіді я пильнуватиму.

120

Тіло моє тремтить від страху перед тобою,
я присудів твоїх боюся.

135

Світи твоїм обличчям на слугу твого
і навчи мене твоїх установ.

136

Потоками з очей моїх ллються сльози,
бо не додержується більш закон твій.

121

Аїн. Я творив суд і справедливість, —
гнобителям моїм мене не видай.

122

Будь запорукою слузі твоєму на благо,
нехай не гнітять мене горді.

137

Цаде. Ти — справедливий, Господи,
і праві твої присуди!

123

Очі мої знемоглися, чекаючи на твоє спасіння,
на слово твоєї правди.

138

Ти заповів твої свідоцтва в справадливості
й великій правді.

124

Вчини з твоїм рабом за твоєю ласкою
і навчи мене твоїх установ.

139

Моя горливість мене виснажила,
бо противники мої забули твоє слово.

125

Я твій слуга, настав мене на розум,
щоб я спізнав твої свідоцтва.

140

Глагол твій — понад усяку пробу,
і слуга твій його любить.

126

Час Господеві діяти!
Порушили закон твій.

141

Малий я, і гордують мною,
та заповідей твоїх не забуваю.

127

Тим і люблю твої веління,
над золото, над щире.

142

Справедливість твоя — справедливість вічна,
і закон твій — правда.
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143

Напасть і горе на мене напосіли,
веління твої — моя відрада.

158

Бачу відступників я і бриджуся ними,
бо не пильнують слова твого.

144

Свідоцтва твої — вічна справедливість;
дай мені розуму, і я буду жити.

159

Глянь, як я заповіді твої люблю!
Господи, живи мене за твоїм милосердям.

160

Початок твого слова — правда,
і вічний кожний присуд справедливости твоєї.

Коф. З усього серця взиваю:
Вислухай мене, Господи! —
я установи твої буду пильнувати.

161

До тебе я взиваю: Спаси мене!
Я берегтиму твої свідоцтва.

Шін. Князі мене безвинно гонять,
та твого слова боїться моє серце.

162

Удосвіта встаю і допомоги благаю,
надіюся на слово твоє.

Радію твоїм словом,
неначе той, хто знайшов велику здобич.

163

Я ненавиджу кривду й гидую нею,
люблю закон твій.
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148

Очима випереджую нічні сторожі,
щоб розважати над твоїм глаголом.

164

149

Почуй мій голос, за твоїм милосердям,
Господи, живи мене, як звик єси робити.

Сім раз на день я тебе хвалю
за твої присуди справедливі.

165

150

Наблизились гонителі мої несправедливі,
а від закону твого віддалились.

Глибокий мир тим, що закон твій люблять, —
вони не спіткнуться.

166

Надіюсь на твоє спасіння, Господи,
веління твої виконую.

151

Близько єси, о Господи,
і всі твої веління — правда.

167

Душа моя свідоцтва твої пильнує
і любить їх вельми.

152

Віддавна з твоїх свідоцтв знаю,
що ти їх заснував навіки.

168

Пильную заповіді твої і свідоцтва твої,
бо всі мої дороги перед тобою.

153

Реш. Поглянь на моє горе й визволь мене,
бо я не забуваю закону твого.

169

Тав. Нехай моє благання, Господи,
до тебе дійде, дай мені розум за твоїм словом.

154

Обстань за мою справу й викупи мене!
Живи мене за твоїм словом!

170

Нехай моя молитва прийде перед тебе,
визволь мене за твоїм словом.

155

Далеко від грішників спасіння,
бо вони твоїх установ не шукають.

171

Нехай мої уста хвалу возносять,
бо ти мене твоїх установ навчаєш.

156

Милість твоя, о Господи, велика;
живи мене, як звик єси робити.

172

Язик мій хай співає твоє слово;
всі бо твої веління — справедливі.

157

Сила гонителів та противників у мене,
але від твоїх свідоцтв я не ухилявся.

173

Рука твоя хай буде готова допомогти мені,
бо твої заповіді я собі вибрав.
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174

Я прагну, Господи, твого спасіння;
закон твій — моя відрада.

175

Нехай моя душа живе й тебе хвалить,
і твої присуди нехай мені допоможуть.

176

Блукаю, мов вівця, що заблудила;
шукай слугу твого,
бо я велінь твоїх не забуваю.

Молитва
Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого богопізнання і відкрий
очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи
і діючи все, що угодне Тобі, бо Ти є просвічення
душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі славу віддаємо
з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим
і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
Після молитви читаємо уривок з Євангелія від
Матея (згідно з планом читання).
Опісля робимо коротку застанову, що Слово
Боже до мене промовляє.

Молитви після читання
Святого Письма
Покаянна молитва
Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші, добровільні і недобровільні, що в слові
і в ділі, свідомі й несвідомі, що в думці й у помислі, що вдень і вночі; все нам прости, бо Ти благий
і чоловіколюбець.

Молитви до Пресвятої Богоматері
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє,
Господь з тобою. Благословенна ти між жінками
і благословенний плід лона твого, бо ти породила
Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
Достойно є воістину величати блаженною
тебе, Богородицю, всеблаженну, і пренепорочну,
і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе
величаємо.
Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво,
молитвами нашими в скорботах не погорди, але
від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.

26

27

Преславна Приснодіво, Богородице! Прийми
молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові
нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Молитва до ангелів
Всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за нас, грішних.

Молитва до всіх святих
Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас, грішних.

Величання Пресвятої Тройці
Уповання наше — Отець, прибіжище наше —
Син, і покровитель наш — Дух Святий; Тройце
Свята, Боже наш — слава Тобі!

Митарева молитва
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.

Після цього 12 малих поклонів, хрестячись:
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи,
прости мені.
Відтак: Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливості, властолюб’я і пустомовства віджени від мене.
Духа ж ціломудреності і смиренномудреності,
терпеливості й любові, даруй мені, слузі Твоєму
(слугині Твоїй).
Так, Господи Царю! Дай мені бачити гріхи мої
і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний
навіки вічні. Амінь (доземний поклін).
* Від Великодня до Вознесіння, замість молитви
до Святого Духа «Царю небесний»:

Воскресний тропар
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (3 р.).
І нам дарував життя вічне, поклоняємось Його
на третій день воскресінню.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 р.).
* У часі Великого посту (чотиридесятниці) мовимо цю покаянну молитву з поклонами:

Молитва святого Єфрема
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства,
недбайливості, властолюб’я і пустомовства віджени від мене (доземний поклін).
Духа ж ціломудреності і смиренномудреності,
терпеливості й любові, даруй мені, слузі Твоєму
(слугині Твоїй) (доземний поклін).
Так, Господи Царю! Дай мені бачити гріхи мої
і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний
на віки вічні. Амінь (доземний поклін).
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