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Воскр. 10 Aпр.- 5-ое в. Великого Поста - Гл.1 
Пр. Марии Египетской 

Неділя, Квітень 10. - п'ята  неділя Великого посту 
Свята Марія Єгипетська 

Dimanche 10 avril - 5e du Grand Carême – t.1 
Sainte Marie l’Egyptienne 

Послание к Евреям IX, 11-14 Послання до Євреїв IX, 11-14 Epitre de saint Paul aux Hébreux IX, 11-14 
Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с 
большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не 
с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел 
телицы, через окропление, освящает оскверненных, 
дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя непорочного 
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для 
служения Богу живому и истинному! 

Але Христос, Первосвященик майбутнього доброго, 
прийшов із більшою й досконалішою скинією, 
нерукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю 
козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до 
святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли 
кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить 
нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш 
кров Христа, що Себе непорочного Богу приніс Святим 
Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, 
щоб служити нам Богові Живому! 

Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des 
biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus 
parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-
dire, qui n'est pas de cette création; et il est entré une fois 
pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des 
boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant 
obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des 
taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue 
sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté 
de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant! 

Евангелие от Марка X, 32-45 Євангелія від Марка X, 32-45 Evangile selon saint Marc X, 32-45 
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус 
шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, 
были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал 
им говорить о том, что будет с Ним: вот, мы восходим 
в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над 
Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и 
в третий день воскреснет. Тогда подошли к Нему 
сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: 
Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем 
попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал 
вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному 
по правую сторону, а другому по левую в славе 
Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. 
Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься 
крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: 
можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, 
будете пить, и крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься; а дать сесть у Меня по правую 
сторону и по левую -- не от Меня зависит, но кому 
уготовано. И, услышав, десять начали негодовать на 
Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: 
вы знаете, что почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними, и вельможи их властвуют 

Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим. А Ісус 
ішов попереду них, аж дуже вони дивувались, а ті, що 
йшли вслід за Ним, боялись. І, взявши знов 
Дванадцятьох, почав їм розповідати, що з Ним статися 
має: Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященикам і 
книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на 
смерть Його, і поганам Його видадуть, і насміхатися 
будуть із Нього, і будуть плювати на Нього, і будуть 
Його бичувати, і вб'ють, але третього дня Він 
воскресне! І підходять до Нього Яків та Іван, сини 
Зеведеєві, та й кажуть Йому: Учителю, ми хочемо, щоб 
Ти зробив нам, про що будемо просити Тебе. А Він їх 
поспитав: Чого ж хочете, щоб Я вам зробив? Вони ж 
відказали Йому: Дай нам, щоб у славі Твоїй ми сиділи 
праворуч від Тебе один, і ліворуч один! А Ісус відказав 
їм: Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, 
що Я її п'ю, і христитися хрищенням, що Я ним 
хрищуся? Вони відказали Йому: Можемо. А Ісус їм 
сказав: Чашу, що Я її п'ю, ви питимете, і хрищенням, 
що Я ним хрищусь, ви охриститеся. А сидіти праворуч 
Мене та ліворуч не Моє це давати, а кому уготовано. 
Як почули ж це Десятеро, то обурились на Якова та на 
Івана. А Ісус їх покликав, і промовив до них: Ви знаєте, 
що ті, що вважають себе за князів у народів, панують 
над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між 

Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus 
allait devant eux. Les disciples étaient troublés, et le 
suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze 
auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui 
arriver: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de 
l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux 
scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux 
païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le 
battront de verges, et le feront mourir; et, trois jours après, 
il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, 
s'approchèrent de Jésus, et lui dirent: Maître, nous 
voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te 
demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour 
vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta 
droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. 
Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être 
baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Nous le 
pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que 
vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez 
baptisés du baptême dont je dois être baptisé; mais pour ce 
qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne 
dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est 
réservé. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à 
s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela, et leur 
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ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть 
большим между вами, да будем вам слугою; и кто 
хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. 
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих. 

вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він 
вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай 
буде всім за раба. Бо Син Людський прийшов не на те, 
щоб служили Йому, але щоб послужити, і душу Свою 
дати на викуп за багатьох. 

dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs 
des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. 
Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque 
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et 
quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit 
l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de plusieurs. 

  


