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5 Grand samedi - Liturgie de saint Basile 
 

Страстная Суббота  
Литургия св. Василия Великого 

Велика субота 
Літургія святого Василія 

Grand samedi 
Liturgie de saint Basile 

Апостола Павла послание к римлянам VI, 3-
11 

Послання до жителів Риму VI, 3-11 5.1 Epitre aux habitants de Rome VI, 3-11 

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 
Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти 
Его, то должны быть соединены и подобием 
воскресения, зная то, что ветхий наш человек 
распят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 
ибо умерший освободился от греха. 
Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и 
жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув 
из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет 
над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер 
однажды для греха; а что живет, то живет для 
Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 

3 Що бо Писання говорить? Увірував Авраам 
Богові, і це йому залічено в праведність. 4 А 
заплата виконавцеві не рахується з милости, але з 
обов'язку. 5 А тому, хто не виконує, але вірує в 
Того, Хто виправдує нечестивого, віра його 
порахується в праведність. 6 Як і Давид називає 
блаженною людину, якій рахує Бог праведність 
без діл: 7 Блаженні, кому прощені беззаконня, і 
кому прикриті гріхи. 8 Блаженна людина, якій 
Господь не порахує гріха! 9 Чи ж це блаженство з 
обрізання чи з необрізання? Бо говоримо, що віра 
залічена Авраамові в праведність. 10 Як же 
залічена? Як був в обрізанні, чи в необрізанні? Не 
в обрізанні, але в необрізанні! 11 І прийняв він 
ознаку обрізання, печать праведности через віру, 
що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх 
віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено 
праведність, 

Frères, nous tous qui sommes baptisés dans le Christ 
Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. 
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 
dans la mort, afin que, comme le Christ s'est relevé 
d'entre les morts par la gloire du Père, nous avancions 
nous aussi dans une vie nouvelle. 
Car si nous avons été unis par assimilation à sa mort, 
nous le serons aussi par sa résurrection. Nous savons 
que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que 
ce corps de péché fût réduit à l'impuissance et qu'ainsi 
nous ne soyons plus asservis au péché. 
Car celui qui est mort est délivré du péché. Mais si 
nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que 
nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ qui 
s'est relevé d'entre les morts ne meurt plus, que la mort 
ne le domine plus. Car en mourant, c'est au péché qu'il 
est mort une fois pour toutes; mais vivant, c'est pour 
Dieu qu'il vit.  De même vous aussi: considérez-vous 
comme morts au péché et vivants pour Dieu en Christ 
Jésus, notre Seigneur. 
 

Евангелие по Матфею XXVIII, 1-20 Євангелія від Матвія, XXVIII, 1-20 5.2 Evangile selon saint Matthieu XXVIII, 1-20 
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По прошествии же субботы, на рассвете первого 
дня недели, пришла Мария Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб. 
И вот, сделалось великое землетрясение, ибо 
Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 
вид его был, как молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стерегущие пришли в 
трепет и стали, как мертвые; 
Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас 
в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. 
И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и 
радостью великою побежали возвестить 
ученикам Его. 
Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, 
Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, 
приступив, ухватились за ноги Его и 
поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не 
бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, 
чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. 
Когда же они шли, то некоторые из стражи, 
войдя в город, объявили первосвященникам о 
всем бывшем. 
И сии, собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, и 
сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, 
украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом 
дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от 
неприятности избавим. Они, взяв деньги, 
поступили, как научены были; и пронеслось 
слово сие между иудеями до сего дня. 

1 Як минула ж субота, на світанку дня першого в 
тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія 
побачити гріб. 2 І великий ось ставсь землетрус, бо 
зійшов із неба Ангол Господній, і, приступивши, 
відвалив від гробу каменя, та й сів на ньому. 3 
Його ж постать була, як та блискавка, а шати його 
були білі, як сніг. 4 І від страху перед ним 
затряслася сторожа, та й стала, як мертва. 
5 А Ангол озвався й промовив жінкам: Не 
лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви 
шукаєте. 6 Нема Його тут, бо воскрес, як сказав. 
Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився Він. 
7 Ідіть же хутко, і скажіть Його учням, що воскрес 
Він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там 
Його ви побачите. Ось, вам я звістив! 
8 І пішли вони хутко від гробу, зо страхом і 
великою радістю, і побігли, щоб учнів Його 
сповістити. 9 Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: 
Радійте! Вони ж підійшли, обняли Його ноги і 
вклонились Йому до землі. 
10 Промовляє тоді їм Ісус: Не лякайтесь! Ідіть, 
повідомте братів Моїх, нехай вони йдуть у 
Галілею, там побачать Мене! 
11 Коли ж вони йшли, ось дехто зо сторожі до 
міста прийшли та й первосвященикам розповіли 
все, що сталось. 
12 І, зібравшись зо старшими, вони врадили раду, 
і дали сторожі чимало срібняків, 13 і сказали: 
Розповідайте: Його учні вночі прибули, і вкрали 
Його, як ми спали. 
14 Як почує ж намісник про це, то його ми 
переконаємо, і від клопоту визволимо вас. 15 І, 
взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І 
пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж 
до сьогодні. 

Après le Sabbat, comme le premier jour de la semaine 
commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre 
Marie vinrent voir le tombeau. Et voici qu'il y eut un 
grand tremblement de terre: car l'Ange du Seigneur 
descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il 
s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était 
blanc comme la neige. Les gardes tressaillirent d'effroi 
et devinrent comme morts. 
L'ange prit la parole et dit aux femmes: «Vous, soyez 
sans crainte: je sais que vous cherchez Jésus, le 
Crucifié. Il n'est pas ici, car Il est ressuscité comme Il 
l'avait dit. Venez voir le lieu où Il gisait et allez vite 
dire à ses disciples: "Il est ressuscité d'entre les morts, 
et voilà qu'il vous précède en Galilée; c'est là que vous 
le verrez." Voilà, je vous l'ai dit»  
Quittant en hâte le tombeau, avec crainte et grande 
joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: 
«Réjouissez-vous!» Elles s'approchèrent et, saisissant 
ses pieds, se prosternèrent devant lui. 
Alors Jésus leur dit: «Soyez sans crainte allez porter la 
nouvelle à mes frères; qu'ils partent pour la Galilée, 
c'est là qu'ils me verront» 
Tandis qu'elles s'en allaient, voici que quelques 
hommes de la garde vinrent en ville rapporter aux 
grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci tinrent 
une réunion avec les anciens et, après avoir délibéré, 
ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, 
avec cette consigne: «Vous direz ceci: "Ses disciples 
sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous 
dormions." Et si l'affaire vient aux oreilles du 
gouverneur, nous l'apaiserons et vous épargnerons 
tout souci» Les soldats prirent l'argent, et se 
conformèrent à la leçon reçue. Ce récit s'est propagé 
chez les Juifs jusqu'à ce jour. 
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Литургия св. Василия Великого 

Велика субота 
Літургія святого Василія 

Grand samedi 
Liturgie de saint Basile 

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на 
гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомнились. И 
приблизившись Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. 

16 Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, 
куди звелів їм Ісус. 17 І як вони Його вгледіли, 
поклонились Йому до землі, а дехто вагався. 18 А 
Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана 
Мені всяка влада на небі й на землі. 19 Тож ідіть, і 
навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, 
і Святого Духа, 20 навчаючи їх зберігати все те, що 
Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку! Амінь 

Quant aux onze disciples, ils allèrent en Galilée, sur la 
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. En 
le voyant, ils se prosternèrent; mais certains eurent des 
doutes. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles: «Tout 
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez 
donc, de toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 
et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin des temps. Amen» 

 

 


