
CLERGY VISITATION INFORMATION & OFFICE HOURS 

ПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ / PASTORAL VISITATION: Чи Вам відомо про когось хворого/ої в 
своєму домі чи в лікарні? Можливо хтось бажає, щоб священик приїхав до них на відвідини? 
Користуйтесь нижчеподаними способами, для замовлення такої обслуги від наших священиків: 
If you are aware of anyone ill – at home or in a care facility – or who simply would appreciate a visit 
from our clergy, please inform us by one of the methods, below: 

 Безпосередній контакт зі священиком / Contact our Cathedral Priests directly 
 Повідомити через офіс адміністрації парафії / Contact the Administration Office 

 Заповнити «Картку Прохання на Відвідування» (при вході до храму) і залишити його 
з дежурними біля свічної лавки / “Visitation Request Card” (in the cathedral entrance) 

submitted to a Greeter 

А vital part of this specific ministry is YOUR HELP – please keep us informed. THANK YOU! 

ГОДИНИ ПРИЙОМУ В ОФІСІ ДУХОВЕНСТВА КАТЕДРИ / CATHEDRAL CLERGY OFFICE HOURS: 
PLEASE NOTE that for the duration of the pandemic period, our Clergy Office will function on a “by 
appointment only” basis. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to arrange for an 
appointment time. 
УВАГА! Упродовж періоду пандемії, прийом в офісі духовенства катедри відбудуться тільки «по 
замовленню» зі священиком. Домовляйтеся, будь ласка, безпосередньо з о. Стефаном або з о. 
Корнилієм. 

“Stop by to pray, to consult, for counsel or even just for coffee & conversation!” 

ADMINISTRATION OFFICE INFORMATION 
Hours of Business: MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM 

(facility/catering booking, food orders, general inquiries) 

Години праці: від ПОНЕДІЛКА до П’ЯТНИЦІ, від 10:00 год. до 15:00 год. 
(забронювати зал/банкетної обслуги, замовлення страв, запитання відносно парафії) 

З КОМЕНТАРЯМИ / ПИТАННЯМ ВІДНОСНО ЛИСТКА ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО: 
ALL COMMENTS / INQUIRIES REGARDING THE BULLETIN MAY BE SENT TO: 

priest@uocc-stjohn.ca 

DEADLINE FOR BULLETIN SUBMISSIONS 
THURSDAY AT 12:00 PM 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА КАТЕДРА СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 
UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF ST. JOHN THE BAPTIST 

10951 – 107 Street, Edmonton, Alberta T5H 2Z5 
Телефон / Telephone: 780-425-9692  Факс / Fax: 780-425-3991 

Телефон офісу духовенства / Clergy Office Telephone: 780-421-0889 

Email: info@uocc-stjohn.ca        E-Transfer Donations: giving@uocc-stjohn.ca 
Website: www.uocc-stjohn.ca        Facebook: www.facebook.com/UOCSJB 

КАТЕДРАЛЬНИЙ ЛИСТОК 
THE CATHEDRAL BULLETIN 

31 ЖОВТНЯ 2021 – 31 OCTOBER 2021 
ЛІТНІЙ РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ        SUMMER SERVICE SCHEDULE 

Божественна Літургія: в неділю і свята – 9:30 год 
Divine Liturgy: Sundays & Feast Days – 9:30 a.m. 

Молебень з Акафістом до Ісуса Христа: в середу о 12:00 год 
Moleben’ & Akathist to Jesus Christ: Wednesday at 12:00 PM 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL PRESIDING HIERARCH 
ПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН, ЄПИСКОП ЕДМОНТОНСЬКИЙ Й ЗАХІДНОЇ ЄПАРХІЇ 

МІСЦЕБЛЮСТИТЕЛЬ МИТРОПОЛИЧОЇ КАФЕДРИ УПЦК 
HIS GRACE ILARION, BISHOP OF EDMONTON & THE WESTERN EPARCHY 

LOCUM TENENS OF THE METROPOLITAN CATHEDRAL OF THE UOCC 
11404 – 112 Avenue, Edmonton, AB T5G 0H6 
Telephone (Eparchial Office): 780-455-1938 

НАСТОЯТЕЛЬ – CATHEDRAL DEAN 
ПРОТОПРЕСВІТЕР СТЕФАН СЕМOТЮК - PROTOPRESBYTER STEPHAN SEMOTIUK 

206–400 Palisades Way, Sherwood Park, AB T8H 0H4 
Telephone: 780-570-3712 (H); 780-421-0289 (W) Email: dean@uocc-stjohn.ca 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ СВЯЩЕНИК – ASSOCIATE PARISH PRIEST 
ПРОТОІЄРЕЙ КОРНИЛІЙ ЗУБРИЦЬКИЙ – ARCHPRIEST CORNELL ZUBRITSKY 

5518 Conestoga Street, Edmonton, AB T5E 6R6 
Telephone: 780-691-0637 (M); 780-421-0289 (W) E-mail: priest@uocc-stjohn.ca 



19-та НЕДІЛЯ ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ (Глас 2) 
19th SUNDAY AFTER PENTECOST (Tone 2) 

Апостола й євангелиста Луки (I ст.); Мч. Марина (IV ст.); Прп. Юліана (IV ст.). 
Apostle and Evangelist Luke (1st c.); Martyr Marinus (4th c.); Venerable Julian (4th c.). 

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL TROPARION (Глас / Tone 2) 
Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, / тоді ад умертвив Ти сяйвом Божества. / Коли ж і 
померлих із глибин підземних воскресив Ти, / всі сили небесні взивали: // Життядавче, Христе Боже 
наш, слава Тобі. 

When You descended to death, O Life Immortal, / You destroyed hades with the lightning of Your Divinity. 
/ And when from the depths You raised the dead, / all the Powers of Heaven cried out: // O Giver-of-life, 
Christ our God, glory to You. 

ТРОПАР СВ. АПОСТОЛА / TROPARION OF HOLY APOSTLE (Глас / Tone 5) 
Того, хто апостольські діяння розповів нам / і Євангеліє Христове ясно написав Христовій Церкві, / 
Луку прехвального, святого апостола, / священними піснями прославимо, / як справжнього лікаря, / 
що людські немочі, недуги єства і хвороби душ зціляє // і безперестанно молиться за душі наші. 

The holy apostle, the all-hymned Luke, / who is acknowledged by the Church of Christ / as the recorder 
of the acts of the apostles / and the splendid author of the Gospel of Christ, / let us praise with sacred 
hymns, / as a physician who heals the infirmities of man / and the ailments of nature, / who cleanses 
spiritual wounds // and prays unceasingly for our souls. 

КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ / RESURRECTIONAL KONDAK (Глас / Tone 2) 
Воскрес єси із гробу, Всесильний Спасе, / і пекло, побачивши чудо, злякалося, / і мертві воскресли, / 
а творіння ж, бачачи, радується разом з Тобою / і Адам веселиться, // і світ, Спасе мій, оспівує Тебе 
повсякчасно. 

You arose from the tomb Almighty Saviour, / and hades was terrified on beholding the wonder, / and the 
dead arose / and creation seeing this, rejoices with You, / and Adam is joyful, // and the world, O my 
Saviour, praises You forever. 

«СЛАВА» - КОНДАК СВ. АПОСТОЛА / “GLORY” - KONDAK OF THE HOLY APOSTLE (Глас / Tone 28) 
Проповідника істинного благочестя / і провісника таїн невимовних, / зорю церковну, Луку 
божественного прославмо, / бо його, як і Павла мудрого, на вчителя народів вибрав Бог Слово // 
Єдиний, що знає тайни серця. 

Let us praise the Godly Luke: / the true preacher of piety, / the orator of ineffable mysteries, the star of 
the Church; / for the Word Who alone knows men's hearts // chose him to be, with the wise Paul, a 
teacher of the gentiles. 

VOLUNTEERS NEEDED FOR CATERING! We ask for your help during 
events being held at St. John’s Cultural Centre. CONSULT THE POSTED 
LIST OF EVENTS IN THE KITCHEN (OR call the Administration Office!)   

PYROHY WORK BEE SCHEDULE: ALL are 
welcome to join our team to make pyrohy 

& enjoy fellowship, with COFFEE & LUNCH PROVIDED! NEW 
VOLUNTEERS ARE ALWAYS WELCOME TO JOIN THE FUN – COME 
ONCE, COME EVERY WEEK! Please contact the Administration Office 
for details. 

NEXT WORK BEE: TUESDAY, 02 NOVEMBER at 9:00 AM  

We offer for sale a small selection of CROSSES & WEDDING 
ICONS. The NEW “ВІРА-FAITH” PRAYER BOOK is also available! 
If you would like to make a purchase, please see the staff in 
the Administration Office. 
У нас, в офісі Адміністрації, можна купити ХРЕСТИКІВ ТА 
ВІНЧАЛЬНИХ ІКОН, якщо у вас є потреба! Продаємо й 
НОВОГО МОЛИТОВНИКА «ВІРА-FAITH!» 

ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО СВ. ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ (СПОВІДІ)! Від 14-го липня ц.р., з 
благословення Місцеблюстителя Митрополичої Кафедри УПЦК, Преосвященнішого Єпископа 
Едмонтонського Іларіона, вірні можуть брати участь в Св. Таїнстві Покаяння, з певними умовами 
пов’язаними з пандемією: 1) Сповідь відбудеться індивідуально, за попередньою 
домовленістю зі священиком; 2) Сповіді перед Божественною Літургією мусять закінчитись за 
30-ти хвилин до початку Божественної Літургії; 3) обов’язкове священику і сповіднику одягати 
маски і дотримуватись відповідної відстані між собою; 4) покладання єпитрахилі на голову 
сповідника при читанні Розрішальної Молитви не буде. Домовляйтесь безпосередньо з о. 
Стефаном або з о. Корнилієм про час Сповіді. Можна і залишити повідомлення в офісі 
Адміністрації (з офісу повідомлять наших священиків). 
INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! With the 
blessing of the Locum Tenens of the Metropolitan Cathedral of the UOCC, His Grace Bishop Ilarion of 
Edmonton, participation in the Holy Mystery of Repentance has been restored, commencing 14 July 
of this year, with specific conditions related to the pandemic: 1) Confession must take place by 
appointment only; 2) Confessions before Divine Liturgy must conclude 30 minutes before the start 
of Divine Liturgy; 3) masks must be worn by the priest and penitent, and physical distancing must be 
maintained, and 4) the epitrachelion will not be placed on the penitent’s head for the Prayer of 
Absolution. Please contact Fr. Stephan or Fr. Cornell directly to make an appointment for Confession 
OR contact the Administration Office with your request (the message will be passed to our priests). 



the enemy, and nothing shall by any means hurt you. 20 Nevertheless do not rejoice in this, that the 
spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven.” 21 In that 
hour Jesus rejoiced in the Spirit and said, “I thank You, Father, Lord of heaven and earth, that You 
have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babes. Even so, Father, 
for so it seemed good in Your sight. 

100th ANNIVERSARY OF OUR CATHEDRAL IN 2023! In preparation for this milestone, the anniversary 
committee is asking our membership to participate in these preparations in 
the following ways: ARTISTS! We would like submissions for an anniversary 
logo! The successful design will be announced at the parish AGM February. 
MEMBERS! Please submit photos, write and submit memories and 
recollections of your experience of life in our cathedral community! Any 
submissions may be sent to mitchmakow@shaw.ca. 

ВІТАЄМО З ХРЕЩЕННЯМ! Учора, наша катедральна громада мала 
благословення вітати нового маленького члена Тіла Христового, який утвердився у Православній 
вірі прийняттям Святих Таїнств Хрещення й Миропомазання. Поздоровляємо новопросвіченого 
раба Божого Михайла! Бажаємо йому доброго здоров’я, успіхів у добрих справах та дальшого 
розвитку у вірі! Многая і благая літа! 

BAPTISMAL GREETINGS! Yesterday, our cathedral community was blessed with welcoming a new 
little members of the Body of Christ, confirmed into the Holy Orthodox Christian faith through the 
reception of the Holy Mystery of Baptism & Chrismation. We congratulate the newly illumined 
servant of God, Michael! We wish him good health, success in all his good works, and constant 
growth in the Faith! Many blessed years! 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Вся наша громада щиро й радісно вітає голову парафіяльної 
ради, Мирослава Качмара (1-го листопада) і нашого дяка, Федора Гоцалюка (5-го листопада) 
з днем народження і бажаємо їм міцного здоров’я, радості від рідних та друзів та життєвого 
спокою! Многая і благая літа! 

BIRTHDAY GREETINGS! Our entire parish greets our parish council president, Marshall Kachmar (01 
November) and our cantor, Fedir Hotsaliuk (05 November) on their birthdays and wish them good 
health, joy from all their family and friends, and a tranquil life! Many blessed years! 

ВІТАЄМО ПРЕОСВЯЩЕННІШОГО ЄПИСКОПА НАШОГО ІЛАРІОНА З ДНЕМ НЕБЕСНОГО 
ПОКРОВИТЕЛЯ – ПРП. ІЛАРІОНА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО (3-го литсопада)! 

WE GREET HIS GRACE, OUR BISHOP ILARION, WITH THE DAY OF HIS HEAVENLY PROTECTOR – 
VEN. ILARION OF THE KYIV CAVES MONASTERY (3 November)!

«І НИНІ» - КОНДАК БОГОРОДИЦІ / “NOW & EVER” – KONDAK OF THE THEOTOKOS (Глас / Tone 6) 
Заступнице християн усердная, / молитвенице до Творця надійная, / не відкинь моління грішників, / 
але поспішися як Благая на поміч нам, / що з вірою взиваємо до Тебе: / поспішися на молитву і скоро 
прийди на благання, / бо Ти заступаєшся завжди за тих, // що шанують Тебе, Богородице.,  

O Protection of Christians that cannot be put to shame, / unchanging mediation unto the Creator, / do 
not despise the suppliant voices of sinners, / but be quick to come to our aid, O Good One, / who in faith 
cry out to you: / Hasten to intercession and come quickly to make supplication, / for you, O Theotokos, 
// always protect those who honour you. 

ПРОКИМЕН ГЛАСУ / PROKIMEN OF THE TONE (Глас / Tone 2) 
Господь — моя сила і моя пісня і Він став моїм спасінням. 
Стих: Караючи, покарав мене Господь, але не віддав мене на смерть 

The Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. 
Verse: With chastisement the Lord has chastened me, but He has not given me over to death. 

ПРОКИМЕН СВ. АПОСТОЛА / PROKIMEN OF THE HOLY APOSTLE (Глас / Tone 8) 
По всій землі лунає голос їх і до краю вселенної слова їх. 
Their proclamation has gone out into all the earth and their words to the ends of the universe. 

АПОСТОЛ НЕДІЛЬНИЙ / SUNDAY EPISTLE (2-ге до Коринтян / II Corinthians 11:31-12:9) 
Браття! 31 Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословенний навіки, що я не 
говорю неправди. 32 У Дамаску намісник царя Арети стеріг місто Дамаск, щоб схопити мене, 33 

але по мурі мене спущено в коші віконцем, і я з рук його втік! 12 Не корисно хвалитись мені, бо 
я прийду до видінь і об'явлень Господніх. 2 Я знаю чоловіка в Христі, що він чотирнадцять років 
тому чи в тілі, не знаю, чи без тіла, не знаю, знає Бог був узятий до третього неба. 3 І чоловіка я 
знаю такого, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, знає Бог, 4 що до раю був узятий, і чув він слова 
невимовні, що не можна людині їх висловити. 5 Отаким похвалюся, а собою хвалитись не буду, 
хіба тільки своїми немочами. 6 Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду 
казатиму; але стримуюсь я, щоб про мене хто більш не подумав, ніж бачить у мені або чує від 
мене. 7 А щоб я через пребагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця 
сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. 8 Про нього три рази благав я Господа, щоб 
він відступився від мене. 9 І сказав Він мені: Досить тобі Моєї благодаті, бо сила Моя 
здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова 
вселилася в мене. 

Brethren! 31 The God and Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed forever, knows that I am not 
lying. 32 In Damascus the governor, under Aretas the king, was guarding the city of the Damascenes 
with a garrison, desiring to arrest me; 33 but I was let down in a basket through a window in the wall, 
and escaped from his hands. 12 It is doubtless not profitable for me to boast. I will come to visions 
and revelations of the Lord: 2 I know a man in Christ who fourteen years ago—whether in the body 
I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows—such a one was caught up to 



the third heaven. 3 And I know such a man—whether in the body or out of the body I do not know, 
God knows— 4 how he was caught up into Paradise and heard inexpressible words, which it is not 
lawful for a man to utter. 5 Of such a one I will boast; yet of myself I will not boast, except in my 
infirmities. 6 For though I might desire to boast, I will not be a fool; for I will speak the truth. But I 
refrain, lest anyone should think of me above what he sees me to be or hears from me. 7 And lest I 
should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given 
to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. 8 Concerning this thing I 
pleaded with the Lord three times that it might depart from me. 9 And He said to me, “My grace is 
sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.” Therefore most gladly I will rather 
boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. 

АПОСТОЛ СВ. АПОСТОЛА / EPISTLE OF THE HOLY APOSTLE (до Колоссян / Colossians 4:5-9, 14, 18) 
Браття! 5 Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. 6Слово ваше нехай буде завжди 
ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. 7 Що зо мною, то 
все вам розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і співробітник у Господі. 8 Я саме 
на те його вислав до вас, щоб довідались ви про нас, і щоб ваші серця він потішив, 9 із Онисимом, 
вірним та улюбленим братом, який з-поміж вас. Вони все вам розповідять, що діється тут. Вітає 
вас Лука, улюблений лікар, та Димас. Привітання моєю рукою Павловою. Пам'ятайте про пута 
мої! Благодать Божа нехай буде з вами! Амінь. 

Brethren! 5 Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. 6 Let your speech 
always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.7 

Tychicus, a beloved brother, faithful minister, and fellow servant in the Lord, will tell you all the news 
about me. 8 I am sending him to you for this very purpose, that he may know your circumstances 
and comfort your hearts, 9 with Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They 
will make known to you all things which are happening here. 14 Luke the beloved physician and 
Demas greet you. This salutation by my own hand—Paul. Remember my chains. Grace be with you. 
Amen. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ / ALLELUIA VERSE OF THE TONE 
Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе Ім’я Бога Якова. 
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе 

May the Lord hear you in the day of affliction, may the Name of the God of Jacob defend you. 
Verse: Lord, save the king and hearken unto us on the day we call upon You 

АЛИЛУАРІЙ ОБРАЗА / ALLELUIA VERSE OF THE IMAGE (Глас / Tone 1) 
Небеса прославляють чудеса Твої, Господи, і істину Твою в Церкві святих. 

The heavens, O Lord, shall declare Your wonders, and Your Truth in the assembly of the saints. 

НЕДІЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ / SUNDAY GOSPEL (від Луки / Luke 8:5-15) 
Сказав Господь притчу цю: 5 Вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І, як сіяв, упало одне край 
дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. 6 Друге ж упало на ґрунт 
кам'янистий, і, зійшовши, усохло, не мало бо вогкости. 7  інше упало між терен, і вигнався терен, 

і його поглушив. 8 Інше ж упало на добрую землю, і, зійшовши, уродило стокротно. Це сказавши, 
закликав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає! 9 Запитали ж Його Його учні, говорячи: Що 
визначає ця притча? 10 А Він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у 
притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. 11 Ось що означає ця притча: 
Зерно це Боже Слово. 12 А котрі край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол, і 
забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували й не спаслися вони. 13 А що на кам'янистому 
ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю; та кореня не мають вони, вірують 
дочасно, і за час випробовування відпадають. 14 А що впало між терен, це ті, хто слухає слово, 
але, ходячи, бувають придушені клопотами, та багатством, та життьовими розкошами, і плоду 
вони не дають. 15 А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому й 
доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. 

The Lord spoke this parable,5 “A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the 
wayside; and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. 6 Some fell on rock; and as 
soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. 7 And some fell among thorns, and 
the thorns sprang up with it and choked it. 8 But others fell on good ground, sprang up, and yielded 
a crop a hundredfold.” When He had said these things He cried, “He who has ears to hear, let him 
hear!” 9 Then His disciples asked Him, saying, “What does this parable mean?” 10 And He said, “To 
you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in 
parables, that ‘Seeing they may not see, and hearing they may not understand.’ 11 “Now the parable 
is this: The seed is the word of God. 12 Those by the wayside are the ones who hear; then the devil 
comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. 13 But the 
ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, 
who believe for a while and in time of temptation fall away. 14 Now the ones that fell among thorns 
are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of 
life, and bring no fruit to maturity. 15 But the ones that fell on the good ground are those who, having 
heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. 

ЄВАНГЕЛІЄ СВ. АПОСТОЛА / GOSPEL OF THE HOLY APOSTLE (від Іоана / Luke 10:16-21) 
Сказав Господь, 16 Хто слухає вас Мене слухає, хто ж погорджує вами погорджує Мною, хто ж 
погорджує Мною погорджує Тим, Хто послав Мене. 17 А ті Сімдесят повернулися з радістю, 
кажучи: Господи, навіть демони коряться нам у Ім'я Твоє! 18 Він же промовив до них: Я бачив 
того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. 19 Ось Я владу вам дав наступати на змій та 
скорпіонів, і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. 20 Та не тіштеся тим, що вам коряться 
духи, але тіштесь, що ваші ймення записані в небі! 21 Того часу Ісус звеселився був Духом Святим 
і промовив: Прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв Ти оце від премудрих і 
розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо Тобі так було до вподоби. 

The Lord said, 16 He who hears you hears Me, he who rejects you rejects Me, and he who rejects Me 
rejects Him who sent Me.” 17 Then the seventy returned with joy, saying, “Lord, even the demons 
are subject to us in Your name.” 18 And He said to them, “I saw Satan fall like lightning from heaven. 
19 Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of  


