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FIRST READING 
Hebrews 12:18-29 
18 You have not come to something that can be touched, a blazing 

fire, and darkness, and gloom, and a tempest, 19 and the sound of a 

trumpet, and a voice whose words made the hearers beg that not 

another word be spoken to them. 20 (For they could not endure the 

order that was given, ‘If even an animal touches the mountain, it 

shall be stoned to death.’ 21 Indeed, so terrifying was the sight that 

Moses said, ‘I tremble with fear.’) 22 But you have come to Mount 

Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to 

innumerable angels in festal gathering, 23 and to the assembly of the 

firstborn who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, 

and to the spirits of the righteous made perfect, 24 and to Jesus, the 

mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks 

a better word than the blood of Abel. 
25 See that you do not refuse the one who is speaking; for if they did 

not escape when they refused the one who warned them on earth, 

how much less will we escape if we reject the one who warns from 

heaven! 26 At that time his voice shook the earth; but now he has 

promised, ‘Yet once more I will shake not only the earth but also 

the heaven.’ 27 This phrase ‘Yet once more’ indicates the removal of 

what is shaken—that is, created things—so that what cannot be 

shaken may remain. 28 Therefore, since we are receiving a kingdom 

that cannot be shaken, let us give thanks, by which we offer to God 

an acceptable worship with reverence and awe; 29 for indeed our 

God is a consuming fire. 

  



 

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ 
К Евреям 12:18-29 

18 Ви не прийшли до місця, яке можна побачити або торкнутись, 
подібно до гори, котру бачив народ ізраїльський, що горить 
вогнем, та вкрита темрявой, мороком й бурею. 19 Ви не почули 
звуків сурми й голосу, що промовляв слова, після яких кожен 
благав, щоб більше не було до нього ніяких слів. 20 Бо не могли 
вони витримати того, що було наказано їм: «Якщо хоча б 
тварина торкнеться тієї гори, то враз повинна бути побита 
камінням». 21 Видовище було таким жахливим, що Мойсей 
промовив: «Я тремчу від страху». 

22 Але ви прийшли до гори Сіон, до міста Бога живого—
Небесного Єрусалиму[b], до тисяч і тисяч радісних Ангелів, які 
зібралися разом на свято. 23 Ви прийшли на зібрання 
першородних синів Божих, чиї імена написані на небесах. Ви 
прийшли до Бога—Судді всіх людей. Ви прийшли до душ 
праведників, які вже стали досконалими. 24 Ви прийшли до Ісуса, 
Який приніс Новий Заповіт Своєму народу. Ви прийшли до крові, 
якою окропляють і яка свідчить нам про кращі речі, ніж кров 
Авелева. 

25 Будьте обережні і не відмовляйтеся слухати Господа, коли Він 
говорить. Якщо ті, хто відмовилися слухати Його попередження 
на землі, не уникли своєї долі, то чи не важче буде їм, коли 
Всевишній попереджатиме їх з небес? 26 Того разу голос Його 
потряс землю, а тепер Він пообіцяв: «Ще раз Я потрясу не лише 
землю, а й небеса». 27 Слова «ще раз» означають, що все 
створене—нестійке, що воно буде знищене, а те, чого потрясти 
неможливо, залишиться незміненим. 

28 Отже, якщо ми дістаємо царство, яке не можна потрясти, то 
будьмо вдячні, і служитимемо Богу з пошаною і страхом. 29 Бо 
наш Бог, немов вогонь палючий, який може знищити нас. 

  



 

GOSPEL READING 
Luke 13:10-17 

Jesus Heals a Crippled Woman 
10 Now he was teaching in one of the synagogues on the 

sabbath. 11 And just then there appeared a woman with a spirit that 

had crippled her for eighteen years. She was bent over and was 

quite unable to stand up straight. 12 When Jesus saw her, he called 

her over and said, ‘Woman, you are set free from your 

ailment.’ 13 When he laid his hands on her, immediately she stood up 

straight and began praising God. 14 But the leader of the synagogue, 

indignant because Jesus had cured on the sabbath, kept saying to the 

crowd, ‘There are six days on which work ought to be done; come 

on those days and be cured, and not on the sabbath day.’ 15 But the 

Lord answered him and said, ‘You hypocrites! Does not each of you 

on the sabbath untie his ox or his donkey from the manger, and lead 

it away to give it water? 16 And ought not this woman, a daughter of 

Abraham whom Satan bound for eighteen long years, be set free 

from this bondage on the sabbath day?’ 17 When he said this, all his 

opponents were put to shame; and the entire crowd was rejoicing at 

all the wonderful things that he was doing. 

  



 

ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ ЧИТАННЯ 
От Луки 13:10-17 
Ісус зцілює каліку в суботу 
10 Якось у суботу Ісус навчав у синагозі. 11 Там була жінка, в яку 

вселився злий дух. І через це вона вже вісімнадцять років була 

немічна: вона була скорчена й не могла 

розпрямитися. 12 Побачивши жінку, Ісус покликав її до Себе і 

сказав їй: «Жінко, ти звільнена від хвороби твоєї!» 13 Тоді Він 

поклав руки на неї, і тієї ж митті жінка випросталась та почала 

славити Бога. 

14 Тут озвався старший синагоги. Його розлютило те, що Ісус 

зцілив немічну в суботу. Він звернувся до народу: «Є шість днів 

на те, щоб працювати. Тож приходьте й зцілюйтеся в ті дні, а не в 

суботу!» 

15 Господь відповів йому так: «Ви, лицеміри, чи є серед вас 

такий, хто б не відв’язав свого вола чи віслюка від ясел у суботу й 

не повів напувати? 16 А тут же перед нами дочка Авраамова, яку 

сатана тримав зв’язаною протягом вісімнадцяти років. То як же 

не звільнити її від цих пут у суботу?» 

17 Як Він це сказав, усім супротивникам Його стало соромно, а 

весь натовп радів усім чудесним діянням Ісусовим. 

 


