
Святий Великий Cубота: На Літургії св. Василія 
Великого, якщо служиться без вечірні 

Літургійні рубрики: Зазвичай це богослуження додається до вечірні, однак 
із пасторальних причин частина вечірні зазвичай скорочується. “Антологія” 
подає пропозицію, як саме може виглядати таке скорочення, однак рішення 
щодо того, як має виглядати богослуження, повинен приймати саме парох. 
Повний текст Вечірні можна знайти на сторінці Єпархії.

Тропар (глас 2): Благообразний Йосиф, з древа знявши пречистеє 
тіло твоє,* плащаницею чистою обвив,* і ароматами в гробі новім, 
покривши, положив;* та по трьох днях воскрес єси, Господи,* 
даруючи світові велику милість.

Тропар (глас 2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді 
ад умертвив ти блистінням Божества.* Коли ж і умерлих із глибин 
підземних воскресив Ти,* всі сили небесні взивали:* Життедавче, 
Христе Боже наш, слава Тобі.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Тропар (глас 2): Мироносицям жінкам, при гробі ставши, ангел 
сповіщав:* Мира мертвим є годящі,* Христос же явився чужим для 
зотління.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Кондак (глас 6): Хто безодню замкнув, мертвим видиться* і, 
смирною і плащаницею обвитий,* у гробі кладеться, як смертний, 
Безсмертний;* жінки ж прийшли помазати його миром, плачучи 
гірко і кличучи:* Оця субота є преблагословенна,* що в ній Христос, 
уснувши, воскресне тридневний.

Замість Трисвятого: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа 
зодягнулися. Алилуя!

Great and Holy Saturday: Liturgy of Saint Basil the Great  
if it is taken without Vespers.

Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 651

Liturgical Instruction: Normally this service is adjoined to vespers, but for pastoral reasons 
the vespers portion of the service is at times abbreviated. The “Anthology for Worship” 
offers one suggestion on how this abbreviation may look; nevertheless, it is up to the pastor 
of the parish to decide how to proceed. The full text can be found on the eparchial website.

Troparion (Tone 2): The noble Joseph took down Your most pure body 
from the tree.* He wrapped it in a clean shroud, and with aromatic 
spices* and placed it in burial in a new tomb.* But on the third day You 
arose, O Lord,* granting the world Your great mercy.
Troparion (Tone 2): When You went down to death, O Life Immortal,* 
You struck Hades dead with the blazing light of Your divinity.*  When 
You raised the dead from the nether world,* all the powers of heaven 
cried out:*  “O Giver of Life, Christ our God, glory be to You!”

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.

Troparion (Tone 2): An angel appeared to the myrrh-bearing women 
at the tomb and cried out:* “Myrrh is suitable for the dead!* Christ is a 
stranger to corruption!”

Now and for ever and ever. Amen.

Kontakion (Tone 6): He who confines the deep is seen dead,* wrapped 
in spices and shroud.* Like a mortal the immortal Lord is placed in a 
tomb.* Women come to anoint him with myrrh weeping bitter tears and 
crying out:* “This is the most blessed Sabbath on which Christ has fallen 
asleep;* on the third day He will rise again.”

Instead of “Holy God...”: All you, who have been baptized into Christ, 
you have put on Christ! Alleluia!
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Прокімен (глас 8): Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі,* 
нехай же співає імені твоєму, Всевишній (Пс 65,4).

Стих: Воскликніте Господеві, вся земле, співайте ж імені його, 
віддайте славу хвалі його (Пс 65,2).

Апостол: (Рм 6,3-11): Браття, чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в 
Христа Ісуса охристилися, у смерть його христилися? Ми поховані з 
ним через хрищення на смерть, щоб, як Христос воскрес із мертвих 
славою Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з’єднані з 
ним подобою його смерти, то будемо і подобою воскресіння. Знаємо 
ж, що старий наш чоловік став розп’ятий з ним, щоб знищилось оце 
гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити; бо хто вмер, той 
від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й 
житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже 
більше не вмирає: смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, 
він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само й 
ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога, в Христі 
Ісусі.

Замість Алилуя Псалом 81 (82) (глас 7): 

Хор: Воскресни, Боже, суди землю, бо ти наслідиш усі народи  
(Пс 81,8).

Стих 1: Бог став у соньмі богів, посеред них, щоб богів судити  
(Пс 81,1).

Стих 2: Докіль судитимете не по правді і потуратимете грішникам? 
(Пс 81,2)

Стих 3: Судіть по правді сиротину і вбогого, смиренного і бідолаху 
оправдайте  
(Пс 81,3).

Стих 4: Порятуйте нужденного й бідного, з руки грішника вибавте 
його (Пс 81,4).

Prokimenon (Tone 8): Let all the earth worship and sing to You,* let it 
sing to Your name, O most High (Ps 65:4).

verse: Shout to the Lord, all the earth, sing now to His name, gove 
glory to His praise (Ps 65:2).

Epistle (Rm 6:3b-11): Brethren, all of us who have been baptized into 
Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we have been buried 
with him by baptism into death, so that, just as Christ was raised from 
the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness 
of life. For if we have been united with him in a death like his, we will 
certainly be united with him in a resurrection like his. We know that 
our old self was crucified with him so that the body of sin might be 
destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. For whoever has 
died is freed from sin. But if we have died with Christ, we believe that 
we will also live with him. We know that Christ, being raised from the 
dead, will never die again; death no longer has dominion over him. The 
death he died, he died to sin, once for all; but the life he lives, he lives to 
God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God 
in Christ Jesus.

Instead of Alleluia Psalm 81 (82) (Tone 7) (Clergy change into bright 
vestments and altar coverings are changed to bright ones.): 

Refrain: Arise, O God, and judge the earth, for You shall inherit all the 
nations. (Ps 81:8).

Lector: God stands in the assembly of the gods, in their midst He will 
judge the gods (Ps 81:1). Refrain

Lector: How long will you judge unfairly and favour the cause of the 
sinners? (Ps 81:2) Refrain

Lector: Give justice to the orphan and the poor; be fair to the humble 
and the needy (Ps 81:3). Refrain

Lector: Rescue the needy and the poor, and deliver them from the hand 
of the sinner (Ps 81:4). Refrain
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Стих 5: Вони не пізнали, ані не розуміли, у темряві блукають  
(Пс 81,5).

Стих 6: Нехай захитаються всі основи землі. Я мовив: Ви – боги 
і сини Всевишнього всі ви; ви ж, як люди, умираєте і, як кожний 
князь, упадаєте (Пс 81,5-7).

Євангеліє: (Мт 28,1-20): Після вечора суботи, як зайнялося на 
світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша 
Марія навідатися до гробу. І ось великий зчинився землетрус, – ангел 
бо Господній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. 
Вигляд його був, неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху 
перед ним сторожа затремтіла й стала, наче змертвіла. Тоді ангел 
заговорив до жінок, кажучи: “Не бійтесь: знаю бо, що ви шукаєте Ісуса 
розіп’ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, 
гляньте на місце, де він лежав. Та біжіть притьмом, скажіть його 
учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї, 
– там ви його побачите. Я вам сказав.” І вони в поспіху полишили 
гробницю зо страхом і великою радістю та й побігли сповістити 
його учнів. Аж: ось Ісус зустрів їх і каже: “Радуйтеся!” Ті підійшли й 
кинулися йому в ноги і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: “Не бійтесь! 
Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею: там мене 
побачать.” Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста й оповіли 
первосвященикам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими 
та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли: “Скажіть, 
що його учні прийшли вночі й викрали його, коли ми спали. А як 
почує це правитель, ми умовимо його й він не буде вас турбувати.” 
Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про 
це чутка поміж юдеями – аж по цей день. А одинадцять учнів пішли 
в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони 
вклонилися йому; а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив 
до них: “Дана мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть 
учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; 
навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні 
аж до кінця віку.”

Lector: They have no known nor understood; in darkness do they walk 
about (Ps 81:5). Refrain

Lector: All the foundations of the earth shall be shaken.* I said: “You 
are gods, and sons of the Most High. But as for you, as men do you die, 
and as one of the princes do you fall” (Ps 81:5-7). Refrain

Gospel: (Mt 28:1-20): After the sabbath, as the first day of the week was 
dawning, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. 
And suddenly there was a great earthquake; for an angel of the Lord, 
descending from heaven, came and rolled back the stone and sat on it. 
His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. For 
fear of him the guards shook and became like dead men. But the angel 
said to the women, ‘Do not be afraid; I know that you are looking for 
Jesus who was crucified. He is not here; for he has been raised, as he said. 
Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, 
“He has been raised from the dead, and indeed he is going ahead of you 
to Galilee; there you will see him.” This is my message for you.’ So they 
left the tomb quickly with fear and great joy, and ran to tell his disciples. 
Suddenly Jesus met them and said, ‘Greetings!’ And they came to him, 
took hold of his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, ‘Do 
not be afraid; go and tell my brothers to go to Galilee; there they will 
see me.’  While they were going, some of the guard went into the city 
and told the chief priests everything that had happened. After the priests 
had assembled with the elders, they devised a plan to give a large sum of 
money to the soldiers, telling them, ‘You must say, “His disciples came 
by night and stole him away while we were asleep.” If this comes to the 
governor’s ears, we will satisfy him and keep you out of trouble.’ So they 
took the money and did as they were directed. And this story is still told 
among the Jews to this day. Now the eleven disciples went to Galilee, to 
the mountain to which Jesus had directed them. When they saw him, 
they worshipped him; but some doubted. And Jesus came and said to 
them, ‘All authority in heaven and on earth has been given to me. Go 
therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name 
of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to 
obey everything that I have commanded you. And remember, I am with 
you always, to the end of the age.’
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Замість Херувимської пісні: Нехай мовчить усяка плоть людська і 
нехай стоїть зі страхом і трепетом, і ні про що земне в собі нехай 
не помишляє. Цар бо царюючих і Господь володіючих приходить у 
жертву себе принести і дати себе на поживу вірним. Перед ним ідуть 
чини ангельські з усяким началом і властю, многоокі херувими і 
шестикрилі серафими, лиця закриваючи і співаючи пісню: Алилуя 
(х3).

Замість Достойно: Ірмос (глас 6): Не ридай по мені, Мати, бачачи 
у гробі того, що в утробі безсіменно зачала єси – Сина. 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 (х3).

Instead of the Cherubic Hymn (Pg. 277): Let all mortal flesh keep 
silent and stand with fear and trembling; let it take no thought for any 
earthly thing, for the King of Kings and Lord of Lords draws near to be 
sacrificed; given as food to the faithful. Lo! Before Him go the angelic 
choirs with the principalities and powers, the many-eyed cherubim and 
the six-winged seraphim, who cover their faces as they sing this hymn: 
Alleluia! (3x).

Instead of “It is truly...” (Pg. 668): Irmos (Tone 6): Weep not for me, O 
Mother, as you see in the tomb the Son Whom you conceived without 
seed in your womb; for I shall rise and be glorified; and as God I shall 
exalt in everlasting glory those who magnify you with faith and love.

Communion Verse: The Lord awoke as from sleep;* our Saviour is risen! 
(Ps 77:65) Alleluia! (3x).
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