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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! 
 
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. 
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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). 

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.” 

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). 
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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). 


