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 Останнє од кро ве ння 
Бо же в Сині 

 1   Бог, Який багаторазо åво й 
різно маніт но спрадаåвна говорив 
бат ь кам через пророків, 

2   у ці о станні дні го во рив нам 
через Сина, Яко го по ста вив Спад-
коємцем усьогоå, через Яко го й 
сві ти1 сотворив; 

3   Він, будучи с яйвом слави і 
відо б ра же нням2 сут но с ті Його і 
три маючи все сло вомR могут но -
сті3 Своєї, здійснив ши Со бою очи -
ще ння на ших грі хів, сів по пра-
виåці Ве лич ності на висо ті, 

4   будучи настільки кращим за 
ангелів, наскільки сла вет ні ше 
перед ни ми успадкував Iм’я! 

 
Син звеличений більше за всіх ангелів 

 
5   Бо ко му й коли з ангелів Він 

сказав: «Ти Син Мій, Я ни ні ро -
див Те бе»? I ще: «Я буду Йому 
От цем, а Він буде Ме ні Сином»? 

6   Так ож коли Він уво дить Пер -
во род но го у всесвіт4, го воåрить: 
«I не хай по клоåнять ся Йому всі 
ан ге ли Бо жі».  

7   I про ан ге лів Він воістину го -
воåрить: «Ти твоåриш ангелів Сво -
їх дуåха ми і служиåтелів Сво їх — 
вогнем палаючим». 

8   А про Сина: «Пре стол Твій, 
Бо же, у вічно с ті віч ність; і скі -
петр праведності — скі петр Цар -
ст ва Твого. 

9   Ти возлюбив пра вед ність і 
зне наåви дів без за ко ння;  то му по -
мазав Те бе, Бо же, Бог Твій єлеєм 
ра дості бі льше, ні ж співучас ни -
ків Тво їх». 

По след нее от кро ве ние  
Бо жье в Сы не 

 1   Бог, мно го крат но и мно го об -
раåз но из дреåвле го во рив ший от -
цам че рез про ро ков, 

2   в эти по след ние дни гово рил 
нам через Сы на, Ко то ро го по -
ста вил На след ни ком все го, че рез 
Ко то ро го и ми ры1 со тво рил; 

3   Он, буду чи си я ни ем сла вы и 
ото б ра же ни ем2 сущ но с ти Его и 
дер жа всё сло вомR могу ще ства3 
Своего, со вершив Со бой очи ще -
ние на ших гре хов, вос сел одес -
нуåю Ве ли че ст ва на вы со те, 

4   буду чи столь пре вос ход нее 
анге лов, сколь слав ней шее пе ред 
ни ми унас ле до вал Имя! 

 
Сын пре воз не сён вы ше всех ан ге лов 

 
5   Ибо ко му и ког да из ангелов 

Он ска зал: «Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Те бя»? И ещё: «Я буду Ему 
От цом, а Он будет Мне Сы ном»? 

6   Так же ког да Он вво дит Пер -
во род но го во все лен ную4, го во -
рит: «И да по кло нят ся Ему все 
ан ге лы Бо жьи».  

7   И об ан ге лах Он поистине го -
во рит: «Творя щий ан ге лов Сво -
их дуåха ми и служи åтелей СвоD  
их — огнём пыла ющим». 

8   А о Сы не: «Пре стол Твой, Бо-
же, в веч но с ти веч ность; и скиå -
петр пра вед но с ти — скиåпетр Цар-
ст ва Тво е го. 

9   Ты воз лю бил пра вед ность и 
возне на виåдел без за ко ние; по то -
му по ма зал Те бя, Бо же, Бог Твой 
елеем ра до с ти бо лее, чем со уча -
стни ков Тво их». 

ПОСЛАННЯ ДО ЄВРЕЇВ

1:2(1) "Æf< (айLон) – вік, століття; вічність; всесвіт. 
1:3(2) P"k"iJZk (характLер) – дослів.: харLактер; у 
перен. знач.: відобрLаження, відбLиток, відпечLаток. 

1:3(3) *b<":4H (дLюнаміс) – сила, міць, могут ність.  
1:6(4) @Æi@L:X<0 (ойкумLенє) – населена части на 
зем ної кулі, світ, всесвіт, ейкумена. 
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