Twenty-sixth Sunday after Pentecost

Неділя Двадцять шоста по П'ятидесятниці

Commemoration of Saint John the Merciful, patriarch
of Alexandria (620); Venerable Nilus the Faster of
Sinai (451); Prophet Ahijah (Achias) (960 B.C.).

Помин Святителя Іоана Милостивого, патріарха
Олександрійського (620); Преподобного Ніла,
пісника (V століття); Пророка Ахії (960 років до
Р.Х.).

25 November, 2018

25 листопада, 2018

Epistle reading from the Epistle [letter] of
Saint Paul the Apostle to Ephesians 5:8-19

Читання Апостола з Послання [листа]
святого апостола Павла до Ефесян 5:8-19

Eph 5:8 For you were once darkness, but now
you are light in the Lord; walk as children of
light
Eph 5:9 (for the fruit of light is found in all that
is good and right and true),
Eph 5:10 and try to discern what is pleasing to
the Lord.
Eph 5:11 Take no part in the unfruitful works of
darkness, but instead expose them.
Eph 5:12 For it is shameful even to speak of the
things that they do in secret.
Eph 5:13 But when anything is exposed by the
light, it becomes visible,
Eph 5:14 for anything that becomes visible is
light. Therefore it says, "Awake, O sleeper,
and arise from the dead, and Christ will shine
on you."
Eph 5:15 Look carefully then how you walk, not
as unwise but as wise,
Eph 5:16 making the best use of the time,
because the days are evil.
Eph 5:17 Therefore do not be foolish, but
understand what the will of the Lord is.
Eph 5:18 And do not get drunk with wine, for
that is debauchery, but be filled with the
Spirit,
Eph 5:19 addressing one another in psalms and
hymns and spiritual songs, singing and
making melody to the Lord with all your
heart,

Еф 5:8 Ви бо були колись темрявою, тепер
же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти
світла,
Еф 5:9 бо плід світла знаходиться в кожній
добрості, і праведності, і правді.
Еф 5:10 Допевняйтеся, що приємне для
Господа,
Еф 5:11 і не беріть участи в неплідних ділах
темряви, а краще й докоряйте.
Еф 5:12 Бо соромно навіть казати про те, що
роблять вони потаємно!
Еф 5:13 Усе ж те, що світлом докоряється,
стає явне, бо все, що явне стає, то світло.
Еф 5:14 Через це то й говорить: Сплячий,
вставай, і воскресни із мертвих, і Христос
освітлить тебе!
Еф 5:15 Отож, уважайте, щоб поводитися
обережно, не як немудрі, але як мудрі,
Еф 5:16 використовуючи час, дні бо лукаві!
Еф 5:17 Через це не будьте нерозумні, але
розумійте, що є воля Господня.
Еф 5:18 І не впивайтесь вином, в якому
розпуста, але краще наповнюйтесь Духом,
Еф 5:19 розмовляючи поміж собою
псалмами, і гімнами, і піснями
духовними, співаючи й граючи в серці
своєму для Господа,
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A reading of the Holy Scripture from the
Gospel of Saint Luke the Apostle 10:25-37
Luk 10:25 And behold, a lawyer stood up to put
him to the test, saying, "Teacher, what shall I
do to inherit eternal life?"
Luk 10:26 He said to him, "What is written in
the Law? How do you read it?"
Luk 10:27 And he answered, "You shall love the
Lord your God with all your heart and with
all your soul and with all your strength and
with all your mind, and your neighbor as
yourself."
Luk 10:28 And he said to him, "You have
answered correctly; do this, and you will
live."
Luk 10:29 But he, desiring to justify himself,
said to Jesus, "And who is my neighbor?"
Luk 10:30 Jesus replied, "A man was going
down from Jerusalem to Jericho, and he fell
among robbers, who stripped him and beat
him and departed, leaving him half dead.
Luk 10:31 Now by chance a priest was going
down that road, and when he saw him he
passed by on the other side.
Luk 10:32 So likewise a Levite, when he came
to the place and saw him, passed by on the
other side.
Luk 10:33 But a Samaritan, as he journeyed,
came to where he was, and when he saw him,
he had compassion.
Luk 10:34 He went to him and bound up his
wounds, pouring on oil and wine. Then he set
him on his own animal, brought him to an
inn, and took care of him.
Luk 10:35 And the next day he took out two
denarii and gave them to the innkeeper,
saying, 'Take care of him, and whatever more
you spend, I will repay you when I come
back.'
Luk 10:36 Which of these three, do you think,
proved to be a neighbor to the man who fell
among the robbers?"
Luk 10:37 He said, "The one who showed him
mercy." And Jesus said to him, "You go, and
do likewise."

Читання Святого Письма з
Євангелії святого апостола Луки 10:25-37
Лк 10:25 Одного разу, законник якийсь
приступив до Ісуса, спокушаючи Його,
сказав: Учителю! Що мені чинити, щоб
життя вічне осягнути?
Лк 10:26 Він же сказав до нього: в законі
що написано? Як читаєш?
Лк 10:27 Той же, відповідаючи, сказав:
полюби Господа Бога твого всім серцем
твоїм, і всією душею твоєю, і всією
силою твоєю, і всіма мислями твоїми, та
ближнього твого, як себе самого.
Лк 10:28 (Ісус) же сказав йому: добре ти
відповів; так чини, і будеш жити.
Лк 10:29 Але той, хотівши оправдати себе,
сказав Ісусові: а хто ж мій ближній?
Лк 10:30 Одповідачи, Ісус сказав: один
чоловік ішов з Єрусалиму в Єрихон та й
попався розбійникам, що, обдерши його
та поранивши, пішли, покинувши його
ледве живого.
Лк 10:31 Трапилось же йти тією дорогою
одному священикові; він, поглянувши на
нього, пройшов мимо.
Лк 10:32 Также і левит, бувши на тім
місці, підійшов, поглянув і пройшов
мимо.
Лк 10:33 Самарянин же якийсь,
проїжджаючи, спіткав його і, побачивши
його, змилосердився,
Лк 10:34 І приступивши, обв’язав йому
рани, поливаючи оливою і вином, та,
посадивши його на свою худобину, привіз
до гостиниці і клопотавсь коло нього;
Лк 10:35 А на другий день від’їжджаючи,
вийняв два динарії і дав господареві і
сказав йому: доглядай його, і якщо більше
на нього стратиш, я, вертаючись, оддам
тобі.
Лк 10:36 Як думаєш, хто з цих трьох був
ближній тому, що попавсь розбійникам?
Лк 10:37 Він же сказав: той, що вчинив над
ним милосердя. Ісус же йому сказав: іди і
ти так чини.
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