
 

 Weitere Texte und ©-Informationen: praxis.liturgie.de 
 zusammengestellt von Albert J. Urban, Deutsches Liturgisches Institut, Trier; Lektionar © 2022 staeko.net 

XXVI Неділя звичайного періоду 
 
 
 
Amos 6,1a.4-7 
 
Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von 
Samaria! Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Polstern. 
Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem 
Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt Musikinstrumente erfinden wie Da-
vid. Ihr trinkt den Wein aus Opferschalen, ihr salbt euch mit feinsten Ölen, aber 
über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. Darum müssen sie jetzt in die 
Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist vorbei. 
 
 
 
 
1 Timotheus 6,11-16 
 
Du, ein Mann Gottes, strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Lie-

be, Standhaftigkeit und Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, er-
greife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor 

vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast! Ich gebiete dir bei Gott, von 
dem alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das 
gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist: Erfülle dei-
nen Auftrag rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres 

Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird der selige und einzige 
Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterb-
lichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen 

hat noch je zu sehen vermag: Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen.

26. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
Ам 6, 1а. 4-7  
 
Так говорить Господь Всемогутній: «Горе безжурним на Сіоні та 
безпечним на горі самарійській! Вилежуєтесь на ложах зі слонової 
кості і розтягаєтесь на їхніх посте¬лях; їсте собі ягнят з отари та 
телят із стада. Співають під звуки арфи, вигадують собі, немов 
Давид, музичне зна¬ряддя. П’ють вино в великих чашах, нама-
щуються доро¬гими єлеями і над руїною Йосифа не вболівають. 
За те ж підуть тепер у полон на чолі полонених, і гульня тих, які 
вилежувалися, минеться». 
 
 
1 Тим 6, 11-16  
 
Ти, людино Божа, шукай праведності, побожності, ві ри, любові, 
терпеливості та лагідності. Борися доброю боротьбою ві ри, три-
майся ві чного життя, до якого ти був покликаний, склавши добре 
визнання перед багатьма сві дками. Заповідаю тобі  перед Богом, 
який усе оживляє, та Христом Ісусом, котрий склав добре сві 
дчення при Понтії Пилаті, – щоб ти збері г заповідь незаплямова-
ною, бездоганною, аж до об’явлення Господа нашого Ісуса Хри-
ста, про яке свого часу об’явить блаженний і єди¬ний сильний, 
Цар царі в і Володар володарів, єдиний, хто має безсмертя і живе в 
неприступному сві тлі, якого ніх¬то з людей не бачив і бачити не 
може. Йому честь і влада ві чна! Амі нь. 
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Лк 16, 19-31  
 
Того часу Ісус сказав фарисеям: «Один чолові к був багатий, одя-
гався в багряницю та вісон і розкішно бен¬кетував щодня. А 
якийсь бідний, на ім’я Лазар, лежав пе¬ред його ворітьми у стру-
пах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого; та й пси 
приходили й лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і від-
несли його ангели на лоно Авраама; помер же й багатий, і його 
поховали. І в аду він, терплячи муки, звів свої  очі й побачив зда-
ле¬ка Авраама та Лазаря на його лоні, й закричав, гукаючи: “Бать-
ку Аврааме, змилосердься наді мною і пошли Лаза¬ря, щоби змо-
чив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся в 
цьому полум’ї”. Та Авраам промовив: “Дитино, згадай, що ти от-
римав свої  блага за свого життя, так як Лазар – лихо. А тепер він 
тут втішається, ти ж – мучишся. І крім усього цього, між нами й 
вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти 
звідси до вас, не змогли, і щоби звідти до нас не переходили”. Той 
же відказав: “Благаю тебе, батьку, пошли його до дому мого бать-
ка, бо маю п’ятьох братів, нехай засвід¬чить їм, щоб і вони не 
прийшли на це місце страждання”. Та Авраам відповів: “Вони ма-
ють Мойсея та пророків: хай їх слухають”. А той мовив: “Ні, бать-
ку Аврааме, коли ж хто з мерт-вих прийде до них, то покаються”. 
Він же сказав йому: “Якщо Мойсея і пророків не слу¬хають, 
навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять”». 

Lukas 16,19-31 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Es war einmal ein reicher Mann, 
der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste 
feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, 
dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem ge-
stillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde 
und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber: Der Arme starb und 
wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb 
und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte 
er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: 
Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus; er soll die Spitze 
seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide 
große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, erinnere dich da-
ran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dage-
gen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. 
Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so-
dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst 
wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in 
das Haus meines Vaters! Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, 
damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie 
haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, 
Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie 
umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Prophe-
ten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von 
den Toten aufersteht. 


