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Мале Повечір’я: коротка служба з псальмами, тропарями, й 
різними молитвами. Читаємо повечір’я будь коли вечером, або 
відразу перед сном.

≠

Small Compline: a short evening service of prayers, psalms and 
hymns. As a part of our personal prayer rule, we can read it anytime 
in the evening — or on retiring.

W
Протягом Світлого тижня, замість поданих Ранішніх 
молитов, читаються пасхальні часи. 

Від Фоминої неділі до Віддання Пасхи, замість молитви 
«Царю Небесний...» читається Тропар Пасхи: «Христос 
Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в 
гробах, життя дарував», (тричі). 

Від Віддання Пасхи до Тройці молитви починаються 
Трисвятим: «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий 
Безсмертний,помилуй нас.»

During Bright Week the paschal hours replace these Morning 
Prayers. 

From Thomas Sunday until the Leave-taking of Pascha, 
instead of the prayer “O Heavenly King…” we read the Paschal 
Tropar: “Christ is risen from the dead, trampling down death 
by death and on those in the tombs bestowing life”, (thrice). 

From the Leave-taking of Pascha to Pentecost, begin with 
the Trisagion: “Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have 
mercy on us.”

≠
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МОЛИТВИ РАНIШНI
Прокинувшись від сну, стань побожно перед святою іконою, 
уяви себе перед Всевишнім Богом і, осіняючи себе тричі знаком 
Хреста, що-разу промовляй:

 eВ ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Спинившись, угамуй свої почуття і думки, облиш все земне, 
а потім читай наступні молитви без поспіху, мов серцем 
промовляючи.

 eБоже, будь милостивий до мене грішного (грішної). 
(тричі)

Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою. 
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами 
пречистої Твоєї Матері і всіх Святих, помилуй мене. 
Амінь.

 eСлава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, 
що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра 
і життя Подателю, прийди і вселися в нас,  
і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий,  
душі наші.

 eСвятий Боже, Святий Кріпкий, Святий 
Безсмертний, помилуй нас. (тричі)

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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MORNING PRAYERS
Upon awakening, before beginning any other task, stand piously 
before a holy icon, presenting yourself to Almighty God and make 
the sign of the Cross thrice, saying:

 e In the name of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit. Amen.

Pause a moment, so that all your senses and thoughts are cleared 
of all earthly concerns. Then read the following prayers, without 
haste and with heartfelt attention.

 eO God, be merciful to me, a sinner. (thrice)

O God, forgive all my sins before you. O Lord Jesus 
Christ, Son of God, through the prayers of Your most 
pure Mother and of all the Saints, have mercy on me. 
Amen.

 eGlory to You, our God, glory to You.

O Heavenly King, Comforter, the Spirit of truth, 
everywhere present and filling all things, Treasury of 
blessings and Giver of life, come and dwell in us, and 
cleanse us from every impurity, and save our souls, O 
Good One.

 eHoly God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on 
us. (thrice)

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. 
Amen.
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Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти 
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; 
Святий, зглянься і зціли немочі наші імени Твого 
ради.

Господи, помилуй. (тричі)

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

ГОСПОДНЯ МОЛИТВА
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться 

ім’я Твоє; нехай прийде царство Твоє; нехай буде  
воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущ-
ний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші,  
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас 
у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

ТРОПАРІ ТРОЇЧНІ
Вставши зі сну, припадаємо до Тебе, Благий, 

і Ангельську пісню співаємо Тобі, Всемогутній: 
Свят, Свят, Свят єси, Боже; молитвами Богородиці 
помилуй нас.

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Ти, Господи, що з постелі й сну підняв мене, 
просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, 
щоб піснею прославляти Тебе, Свята Тройце:  
Свят, Свят, Свят єси, Боже; молитвами Богородиці 
помилуй нас.

 e І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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All-holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse 
us from our sins. O Master, pardon our transgressions. 
O Holy One, visit us and heal our infirmities for Your 
name’s sake.

Lord, have mercy. (thrice)

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. 
Amen.

THE LORD'S PRAYER
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy 

name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth 
as it is in heaven. Give us this day our daily bread and 
forgive us our trespasses as we forgive those who 
trespass against us. And lead us not into temptation,  
but deliver us from the evil one. Amen.

TROPARIA TO THE HOLY TRINITY
Having risen from sleep we worship You, O Good One 

and we sing the Angelic hymn to You, Almighty Lord: 
Holy, Holy, Holy are You, O God. Through the prayers 
of the Theotokos, have mercy on us.

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit.

Having raised me up from bed and sleep, O Lord, 
enlighten my mind and open my heart and lips to 
praise You, the Holy Trinity: Holy, Holy, Holy are You,  
O God. Through the prayers of the Theotokos, have 
mercy on us.

 eBoth now and ever and unto the ages of ages. Amen.
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Несподівано Суддя прийде, і вчинки кожного 
виявляться; тому зі страхом взиваємо опівночі: 
Свят, Свят, Свят єси, Боже; молитвами Богородиці 
помилуй нас.

Господи, помилуй. (12 разів)

МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Вставши зі сну, подяку приношу Тобі, Пресвятая 

Тройце, Боже наш, що Ти з великої милости Твоєї 
і довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого 
(лінивої) та грішного (грішної), і не дав мені 
загинути з моїми гріхами; 

Але, з властивим Тобі чоловіколюбством, підняв 
мене зі сну, щоб зранку прослaвляти владу Твою. 

І нині просвіти мої очі мисленні, відкрий мої уста, 
щоб навчатися слова Твого, і розуміти заповіді  
Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе  
в сердечному прославленні, і в піснях славити 
всесвяте ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, 
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

ПОКЛОНІННЯ ГОСПОДУ НАШОМУ 
ІСУСУ ХРИСТУ 

 eПрийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу.
 eПрийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, 
Царя нашого, Бога.

 eПрийдіть, поклонімось і припадімо до Самого 
Христа, Царя і Бога нашого. 
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Suddenly the Judge will come and the deeds of all 
will be laid bare; but in the middle of the night let us cry 
with fear: Holy, Holy, Holy are You, O God. Through the 
prayers of the Theotokos, have mercy on us.

Lord, have mercy. (12 times)

PRAYER TO THE MOST HOLY TRINITY
As I rise from sleep I thank You, All-holy Trinity, for 

through Your great goodness and patience You have 
not been angry with me, an idler and sinner, nor have 
You destroyed me in my sinfulness. 

Rather, You have shown Your usual love for mankind 
and when I was prostrate in despair, You raised me up 
to keep the morning watch and glorify Your power. 

Now enlighten the eyes of my mind and open my 
mouth to study Your words, to understand Your 
commandments, to do Your will, to chant to You in 
heartfelt confession and to praise Your all-holy name, 
of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,  
now and ever and to the ages of ages. Amen.

CALL TO WORSHIP OUR LORD, 
JESUS CHRIST

 eO come, let us worship God our King.
 eO come, let us worship and bow down before Christ 
our King and our God.

 eO come, let us worship and bow down before Christ 
Himself, our King and our God.
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ПСАЛОМ 50
1. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї  

і з великого милосердя Твого прости провини мої.

2. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від 
гріха мого очисти мене.

3. Бо беззаконня моє я знаю і гріх мій повсякчас 
переді мною. 

4. Проти Тебе, Єдиного, я згрішив і лукаве перед 
Тобою вчинив, отже, оправданий був би Ти в словах 
Твоїх та переміг би, коли б судитися Тобі. 

5. Ось бо в беззаконні зачатий я і в гріхах породила 
мене мати моя.

6. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне 
мудрости Твоєї явив Ти мені.

7. Окропи мене іссопом — і очищуся, обмий мене 
— і стану біліший від снігу.

8. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють 
кості мої упокорені.

9. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі 
беззаконня мої.

10. Серце чисте створи в мені, Боже, і духа 
праведного віднови в нутрі моїм. 

11. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого 
Святого не відніми від мене. 

12. Поверни мені радість спасіння Твого і духом 
могутнім укріпи мене.

13. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і 
нечестиві навернуться до Тебе.

14. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже 
спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду 
Твою. 

15. Господи, відкрий уста мої і язик мій сповістить 
хвалу Твою.
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PSALM 50
1. Have mercy on me, O God, according to Your 

great mercy; and according to the multitude of Your 
compassions, blot out my transgression. 

2. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse 
me from my sin. 

3. For I acknowledge my iniquity, and my sin is 
continually before me.

4. Against You only have I sinned and done this evil 
before You, that You might be justified in Your words, 
and prevail when You are judged.

5. For behold, I was conceived in iniquities, and in sins 
did my mother bear me. 

6. For behold, You loved truth; the hidden and secret 
things of Your wisdom You have made clear to me. 

7. You will sprinkle me with hyssop, and I shall be made 
clean; You will wash me and I will be made whiter than 
snow.

8. You will make me hear joy and gladness; the bones 
that have been humbled will rejoice.

9. Turn Your face away from my sins, and blot out all 
my iniquities.

10. Create in me a clean heart, O God, and renew a 
right spirit within me.

11. Cast me not away from Your presence, and take not 
Your Holy Spirit from me. 

12. Restore unto me the joy of Your salvation, and with 
Your governing spirit establish me.

13. I will teach transgressors Your ways and the ungodly 
will turn back to You.

14. Deliver me from blood-guiltiness, O God, God 
of my salvation; and my tongue will rejoice in Your 
righteousness. 

15. O Lord, You will open my lips, and my mouth will 
declare Your praise. 
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16. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я; 
всепалення Ти не бажаєш.

17. Жертва Богові — це дух упокорений, серцем 
скорботним і смиренним Ти не погордуєш.

18. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сіон і 
нехай збудуються стіни Єрусалимські. 

19. Тоді буде угодна Тобі жертва правди, 
приношення і всепалення. Тоді покладуть на 
жертовник Твій тельців.

СИМВОЛ ВІРИ
e Вірую в єдиного Бога – Отця, Вседержителя, 

Творця неба й землі, і всього видимого і невидимого.
e І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, 

Єдинородного, від Отця рожденного перше 
всіх віків. Світло від Світла, Бога істинного від 
Бога істинного, рожденного, несотворенного, 
єдиносущного з Отцем, через котрого все сталося. 
Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з 
небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і 
став чоловіком. 

І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і 
страждав, і був похований. 

І воскрес на третій день, як було написано. І 
вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. 

І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і 
царству Його не буде кінця.
e І в Духа Святого, Господа животворчого, що від 

Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове 
поклоніння і однакова слава, що говорив через 
Пророків.
e В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву. 

Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю 
воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.
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16. For if You had desired sacrifice, I would have given 
it; with whole burnt offerings You will not be pleased.

17. A sacrifice to God is a broken spirit; a heart that is 
broken and humbled, God will not despise.

18. Do good, O Lord, in Your good pleasure to Zion, 
and let the walls of Jerusalem be built. 

19. Then will You be pleased with a sacrifice of righ-
teousness, with oblation and whole-burnt offerings. 
Then they will offer bullocks upon Your altar. 

THE SYMBOL OF FAITH
e I believe in one God, the Father, Almighty, Creator of 

heaven and earth and of all things visible and invisible.
e And in one Lord, Jesus Christ, the Only-begotten 

Son of God, begotten of the Father before all ages.
Light of Light, true God of true God, begotten, not cre-
ated, being of one essence with the Father, by whom all 
things were made; who for us men and for our salvation 
came down from the heavens and was incarnate of the 
Holy Spirit and the Virgin Mary and became man; 

who was crucified for us under Pontius Pilate and suf-
fered and was buried; 

and He rose on the third day according to the Scrip-
tures, and ascended into heaven and sits at the right 
hand of the Father; 

and He will come again with glory to judge the living 
and the dead; and His kingdom will have no end. 
e And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of life, who 

proceeds from the Father, who together with the Father 
and the Son is worshipped and glorified, who spoke 
through the Prophets.
e In One, Holy, Catholic and Apostolic Church. I 

acknowledge one baptism for the remission of sins. I 
await the resurrection of the dead and the life of the age 
to come. Amen.
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ПІСНЯ БОГОРОДИЦІ (Лк 1:46–55)
1. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, 

Спасі моїм.

ПРИСПІВ: Чеснішу від Херувимів і незрівнянно 
славнішу від Серафимів, що без істління Бога- 
Слово породила, сущую Богородицю, Тебе 
величаємо.

2. Бо зглянувся на смирення раби Своєї, ось-бо 
віднині ублажатимуть мене всі роди.

Чеснішу від Херувимів…

3. Бо вчинив мені велич Всемогутній, і святе 
ім’я Його, і милість Його з роду в рід на тих,  
що бояться Його.

Чеснішу від Херувимів…

4. Сотворив державу силою Своєю, розсіяв гордих 
у помислах сердець їхніх.

Чеснішу від Херувимів…

5. Скинув сильних з престолів і підніс смиренних, 
голодних сповнив благами, а багатих відпустив ні  
з чим.

Чеснішу від Херувимів…

6. Прийняв Ізраїля отрока Свого, згадавши 
милости, як говорив отцям нашим, Аврааму і 
нащадкам його, на віки.

Чеснішу від Херувимів…

 Тобі слава подобає, Господи, Боже наш, і Тобі 
славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові 
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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THE MAGNIFICAT (Lk 1:46–55)

1. My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in 
God, my Saviour.

REFRAIN: More honourable than the Cherubim and more 
glorious beyond compare than the Seraphim, without 
corruption You gave birth to God the Word. True 
Theotokos, we magnify You.

2. For He has regarded the low estate of His 
handmaiden. For behold, henceforth all generations will 
call me blessed.

More honourable than the Cherubim…

3. For He Who is mighty has done great things for me 
and Holy is His name. And His mercy is on those who 
fear Him from generation to generation.

More honourable than the Cherubim…

4. He has shown strength with His arm, He has 
scattered the proud in the imagination of their hearts.

More honourable than the Cherubim…

5. He has put down the mighty from their thrones and 
exalted those of low degree; He has filled the hungry 
with good things and the rich He has sent empty away.

More honourable than the Cherubim…

6. He has helped His servant Israel, in remembrance of 
His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham and 
to his seed forever.

More honourable than the Cherubim…

To You glory is due, O Lord, our God, and unto You 
do we send up glory, to the Father, and to the Son, and 
to the Holy Spirit, now, and ever, and unto the ages of 
ages. Amen.
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МАЛЕ СЛАВОСЛОВ'Я
Слава во вишніх Богу, і на землі мир, в людях 

благовоління. Хвалимо Тебе, благословимо Тебе, 
поклоняємось Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо 
Тобі, ради великої слави Твоєї. 

Господи, Царю Небесний, Боже Отче, 
Вседержителю; Господи, Сину Єдинородний, 
Ісусе Христе; і Святий Душе, Господи 
Боже, Агнче Божий, Сину Отця, Ти,  
що береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш 
гріхи світу, прийми молитву нашу. Ти, що сидиш 
праворуч Отця, помилуй нас. Бо Ти Єдиний  
Святий, Ти Єдиний Господь, Ісус Христос, задля 
слави Бога Отця. Амінь. 

Повсякчас благословлятиму Тебе і вихвалятиму 
Ім’я Твоє навіки і повік вікy. Господи, Ти 
пристановищем був нам з роду в рід. Я сказав: 
«Господи, помилуй мене, зціли душу мою,  
бо нагрішив я перед Тобою.» 

Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити 
волю Твою, бо Ти Бог мій, бо в Тобі джерело життя; 
у світлі Твоєму побачимо світло. Нехай завжди буде 
милість Твоя на тих, що знають Тебе. 

Сподоби, Господи, в день цей без гріха зберегтися 
нам. Благословен єси, Господи Боже отців 
наших, і хвальне й прославлене ім’я Твоє навіки.  
Амінь. 

Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми 
уповаємо на Тебе. 

 eБлагословен єси, Господи, навчи мене заповітів 
Твоїх. 

 eБлагословен єси, Владико, врозуми мене 
заповітами Твоїми. 

 eБлагословен єси, Святий, просвіти мене 
заповітами Твоїми. 
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LESSER DOXOLOGY
Glory to God in the highest; and on earth peace,  

good will among men. We praise You, we bless You,  
we worship You, we glorify You, we give thanks to You 
for Your great glory. 

O Lord, heavenly King, God, the Father, Ruler-
over-all; Lord, Only-begotten Son, Jesus Christ; 
and Holy Spirit; Lord God, Lamb of God, Son 
of the Father, You who take away the sin of the 
world, have mercy on us, accept our supplication,  
You who sits at the right hand of the Father,  
have mercy on us. For You alone are Holy, You alone 
are Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. 
Amen. 

Every day I will bless You, and Your Name will  
I praise unto ages and for ever and ever.  
Lord, You have been our refuge from generation to 
generation. I said: “Lord, have mercy on me. Heal my 
soul, for I have sinned against You.” 

Lord, I have fled to You. Teach me to do Your will, for 
You are my God. For with You is the fountain of life;  
in Your light we shall see light. Continue Your mercy for 
those who know You.

Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without sin. 
Blessed are You, O Lord, the God of our fathers, 
and praised and glorified is Your Name for ever.  
Amen.

Let Your mercy O Lord, be upon us, as we have set 
our hope on You. 

 eBlessed are You, O Lord — teach me Your  
statutes.

 eBlessed are You, O Master — give me understanding  
of Your statutes. 

 eBlessed are You, O Holy One — enlighten me by  
Your statutes.
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Господи, милість Твоя повік, творіння рук Твоїх  
не зневаж. 

Тобі подобає хвала, Тобі подобає оспівування,  
Тобі слава подобає Отцю, і Сину, і Святому Духові 
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

ПОМИНАННЯ
Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, 

Господи Чоловіколюбче. Доброчинцям — добро 
вчини. 

Братам і рідним нашим даруй, чого вони просять 
для спасіння й життя вічного. 

Хворих відвідай і зцілення їм подай. 
Керуй тими, що на морі. 
Подорожуючим будь супутником. 
Усім православним християнам допомагай у 

подвизі. 
Тим, хто служить нам і милує нас, відпущення грі-

хів даруй. 
Тих, що заповідали нам, недостойним, молитися 

за них, помилуй з великої Твоєї милости. 
Пом’яни, Господи, раніше спочилих отців, матерів, 

братів і сестер наших і упокой їх там, де сяє світло 
лиця Твого. 

Пом’яни, Господи, братів наших поневолених і 
визволи їх від усякого нещастя. 

Пом’яни, Господи, і тих, що дари приносять і 
добро чинять у святих Твоїх церквах, дай їм чого 
вони просять для спасіння, і життя вічне. 

Пом’яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і 
недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум 
світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку 
заповідей Твоїх молитвами пречистої Владичиці 
нашої Богородиці і Приснодіви Марії, і всіх святих 
Твоїх, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. 
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O Lord, Your mercy endures forever; disdain not 
the work of Your hands. To You is due praise, to You  
is due a song, to You glory is due, to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit, now, and ever, and unto 
the ages of ages. Amen.

COMMEMORATION
Forgive them that hate us and do us wrong, O Lord; 

do good unto them that do good unto us. 
To our brethren and kinsmen grant their requests that 

are unto salvation and life everlasting. 
Visit them that be in sickness, and grant them healing. 
Pilot them that be at sea. 
Accompany them that journey. 
Be the ally of Orthodox Christians. 
Unto them that minister and show mercy unto us, 

grant forgiveness of sins. 
Upon them that have enjoined us, the unworthy, to 

pray for them, have mercy, according to Your great 
mercy.

Remember, O Lord, all our fathers and brethren who 
are gone to their rest before us, and grant them rest 
where the light of Your countenance shines. 

Remember, O Lord, our brethren who are in captivity, 
and deliver them from every misfortune. 

Remember, O Lord, them that bring oblations and do 
good works in Your holy churches, and grant them their 
requests that are unto salvation and life everlasting. 

Remember, O Lord, us also, Your humble and sinful 
and unworthy servants, and enlighten our mind with the 
light of Your knowledge, and lead us in the path of Your 
commandments; through the intercessions of Your all-
immaculate Mother, our Lady the Theotokos and Ever-
virgin Mary, and of all Your Saints, for You are blessed 
unto all ages of ages. Amen.
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Пом’яни, Господи…

І поминаємо рідних і знайомих, живих і покійних — по імені.

ЖИВИХ ПОКІЙНИХ
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Remember, O Lord…

And we commemorate our loved ones — the living and those asleep 
in the Lord — by name.

THE LIVING THOSE ASLEEP
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МОЛИТВА ОПТИНСЬКИХ СТАРЦІВ
Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм 

усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито 
віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня 
цього в усьому настав і підтримай мене. 

Які б я не дістав (дістала) вістки сьогодні, навчи 
мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим 
переконанням, що на все Твоя свята воля. 

У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми й 
почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай 
мені забути, що все Ти послав. 

Навчи мене просто й мудро ставитися до всіх 
людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. 

Господи, дай мені силу перенести втому й усі події 
цього дня. 

Керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, 
надіятись, терпіти, прощати й любити. Амінь.

 eУповання моє – Отець, пристановище моє – Син, 
захист мій – Дух Святий; Тройце Святая, слава 
Тобі.

І поклони, скільки бажаєш.

 eМолитвами святих отців наших, Господи, Ісусе 
Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь.
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PRAYER OF THE OPTINA ELDERS
O Lord, grant that I may meet all that this coming day 

brings to me with spiritual tranquility. Grant that I may 
fully surrender myself to Your holy will. In every hour of 
this day direct and support me in all things. 

Whatever news may reach me in the course of the 
day, teach me to accept it with a calm soul and a firm 
conviction that all is subject to Your holy will. 

Direct my thoughts and feelings and all my words and 
actions. In all unexpected occurrences do not let me 
forget that all is sent down from You. 

Grant that I may deal straightforwardly and wisely with 
every member of my family, neither embarrassing nor 
saddening anyone. 

O Lord, grant me the strength to endure the fatigue 
of the coming day and all the events that take place  
during it. 

Direct my will, and teach me to pray, to believe, to 
hope, to be patient, to forgive, and to love. Amen.

 e The Father is my hope, the Son my refuge, the Holy 
Spirit my protection. Holy Trinity, glory to You.

Prostrations as desired.

 e Through the prayers of our Holy Fathers, Lord, Jesus 
Christ, Son of God, have mercy on us, and save us. 
Amen.
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МАЛЕ ПОВЕЧIР’Я
*Якщо ієрея немає, молимо: «Молитвами святих отців 
наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.»

*ІЄРЕЙ: Благословен Бог наш завжди, нині,  
і повсякчас, і на віки віків.

ВІРНІ: Амінь.

ЧИТЕЦЬ: e Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що 
всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя 
Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від 
усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

 eСвятий Боже, Святий Кріпкий, Святий 
Безсмертний, помилуй нас. (тричі)

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,  
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти 
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; 
Святий, зглянься і зціли немочі наші імени Твого 
ради.

Господи, помилуй. (тричі)

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,  
і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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SMALL COMPLINE
*If a priest is not present, we pray: “Through the prayers of our 
Holy Fathers, Lord, Jesus Christ, our God, have mercy on us.”

*PRIEST: Blessed is our God, always, now and ever, 
and unto the ages of ages.

FAITHFUL: Amen.

READER: e Glory to You, our God, glory to You.

O Heavenly King, Comforter, the Spirit of truth, 
everywhere present and filling all things, Treasury of 
blessings and Giver of life, come and dwell in us, and 
cleanse us from every impurity, and save our souls,  
O Good One.

 eHoly God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on 
us. (thrice)

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. 
Amen.

All-holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse 
us from our sins. O Master, pardon our transgressions. 
O Holy One, visit us and heal our infirmities for Your 
name’s sake.

Lord, have mercy. (thrice)

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. 
Amen.
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Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться 
ім’я Твоє; нехай прийде царство Твоє; нехай буде  
воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущ-
ний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші,  
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас 
у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

*ІЄРЕЙ: Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, 
і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки 
віків.

ВІРНІ: Амінь. 

ЧИТЕЦЬ: Господи, помилуй. (12 разів)

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

 eПрийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу.
 eПрийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, 
Царя нашого, Бога.

 eПрийдіть, поклонімось і припадімо до Самого 
Христа, Царя і Бога нашого. 

ПСАЛОМ 50
1. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї  

і з великого милосердя Твого прости провини мої.
2. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від 

гріха мого очисти мене. 
3. Бо беззаконня моє я знаю і гріх мій повсякчас 

переді мною. 
4. Проти Тебе, Єдиного, я згрішив і лукаве перед 

Тобою вчинив, отже, оправданий був би Ти  
в словах Твоїх та переміг би, коли б судитися Тобі. 

5. Ось бо в беззаконні зачатий я і в гріхах породила 
мене мати моя.
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Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. 
Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is 
in heaven. Give us this day our daily bread and forgive 
us our trespasses as we forgive those who trespass 
against us. And lead us not into temptation, but deliver 
us from the evil one. Amen.

*PRIEST: For Thine is the kingdom, and the power, 
and the glory: of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.

FAITHFUL: Amen.

READER: Lord, have mercy. (12 times)

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. 
Amen.

 eO come, let us worship God our King.
 eO come, let us worship and bow down before Christ 
our King and our God.

 eO come, let us worship and bow down before Christ 
Himself, our King and our God.

PSALM 50
1. Have mercy on me, O God, according to Your 

great mercy; and according to the multitude of Your 
compassions, blot out my transgression. 

2. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse 
me from my sin. 3. For I acknowledge my iniquity, and 
my sin is continually before me.

4. Against You only have I sinned and done this evil 
before You, that You might be justified in Your words, 
and prevail when You are judged. 

5. For behold, I was conceived in iniquities, and in sins 
did my mother bear me. 
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6. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне 
мудрости Твоєї явив Ти мені.

7. Окропи мене іссопом — і очищуся, обмий мене 
— і стану біліший від снігу.

8. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють 
кості мої упокорені.

9. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі 
беззаконня мої.10. Серце чисте створи в мені, Боже, 
і духа праведного віднови в нутрі моїм. 

11. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого 
Святого не відніми від мене. 

12. Поверни мені радість спасіння Твого і духом 
могутнім укріпи мене. 13. Навчатиму беззаконників 
шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе.

14. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже 
спасіння мого, і язик мій радісно славитиме 
правду Твою. 15. Господи, відкрий уста мої і язик мій 
сповістить хвалу Твою.

16. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я; 
всепалення Ти не бажаєш.

17. Жертва Богові — це дух упокорений, серцем 
скорботним і смиренним Ти не погордуєш.

18. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сіон і 
нехай збудуються стіни Єрусалимські. 

19. Тоді буде угодна Тобі жертва правди, 
приношення і всепалення. Тоді покладуть на 
жертовник Твій тельців.

ПСАЛОМ 69
1. Боже, на поміч мені прийди, Господи, 

поспіши допомогти мені. 2. Нехай постидяться й 
осоромляться ті, що шукають душі моєї. Нехай 
відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі 
моєї. 3. Нехай біжать назад ті, що кажуть мені: 
«Добре, добре!» 
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6. For behold, You loved truth; the hidden and secret 
things of Your wisdom You have made clear to me. 

7. You will sprinkle me with hyssop, and I shall be made 
clean; You will wash me and I will be made whiter than 
snow. 8. You will make me hear joy and gladness; the 
bones that have been humbled will rejoice.

9. Turn Your face away from my sins, and blot out all 
my iniquities. 10. Create in me a clean heart, O God, and 
renew a right spirit within me. 

11. Cast me not away from Your presence, and take not 
Your Holy Spirit from me. 

12. Restore unto me the joy of Your salvation, and with 
Your governing spirit establish me. 

13. I will teach transgressors Your ways and the ungodly 
will turn back to You. 14. Deliver me from blood-guiltiness, 
O God, God of my salvation; and my tongue will rejoice 
in Your righteousness. 15. O Lord, You will open my lips, 
and my mouth will declare Your praise. 

16. For if You had desired sacrifice, I would have given 
it; with whole burnt offerings You will not be pleased.

17. A sacrifice to God is a broken spirit; a heart that is 
broken and humbled, God will not despise.

18. Do good, O Lord, in Your good pleasure to Zion, 
and let the walls of Jerusalem be built. 

19. Then will You be pleased with a sacrifice of righ-
teousness, with oblation and whole-burnt offerings. 
Then they will offer bullocks upon Your altar.

PSALM 69
1. O God, come to my help; Lord, hasten to help me. 
2. Let those who seek my soul be shamed and 

confounded. Let those who wish me evil be turned back 
and put to shame. 

3. Let those who say to me, “Good, good!” be turned 
back immediately, ashamed.
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4. Але нехай зрадуються і звеселяться ті, що 
шукають Тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє, 
нехай завжди кажуть: «Великий Господь!» 

5. А я немічний і убогий: Боже, допоможи мені. Ти 
— Поміч моя і Спаситель мій. Господи, не забарись.

ПСАЛОМ 142
1. Господи, почуй молитву мою, зглянься на 

моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді 
Твоїй. 

2. І не входь у суд з рабом Твоїм, бо не 
виправдається перед Тобою ніхто з живих. 

3. Бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю 
життя моє, посадив мене в темряву, як давно 
померлих. 

4. І впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце 
моє. 

5. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої 
і в творінні рук Твоїх повчаюся. 

6. До Тебе простягаю руки мої: душа моя, як земля 
безводна, перед Тобою. 

7. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не 
відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, 
що сходять у могилу. 

8. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на 
Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, 
бо до Тебе підношу душу мою. 

9. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе 
вдаюся, 

10. навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог 
мій. Дух Твій благий наставить мене на землю 
правди; 11. імені Твого ради, Господи, оживи мене 
правдою Твоєю. Виведи з печалі душу мою 

12. і милістю Твоєю знищ ворогів моїх. І вигуби 
гнобителів душі моєї, бо я раб Твій є.
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4. Let all who seek you, O God, be glad and rejoice 
in you. Let all who love your salvation ever say:  
“The Lord be magnified.” 

5. But I am poor and needy; help me, O God. You are 
my helper and my deliverer; Lord, do not delay.

PSALM 142
1. O Lord, hear my prayer, give ear to my supplication 

in Your truth. Hearken unto me in Your righteousness. 
2. And enter not into judgement with Your servant; for 

before You no one living will be justified. 
3. The enemy pursued my soul. He lowered my life to 

the ground. He set me in darkness like those long dead. 
4. My spirit became despondent within me; my heart 

was troubled within me. 
5. I remembered the days of old. I meditated on all your 

deeds; I pondered the works of your hands. 
6. I have spread out my arms to You; my soul thirsts for 

You like parched land. 
7. Quickly hear me, O Lord; my spirit has become faint. 

Turn not your face away from me, lest I become like 
those who go down into the pit. 

8. Let me hear of Your mercy in the morning, for I have 
hoped in You. Show me, Lord, the way in which I should 
walk, for I have lifted up my soul to You. 

9. Rescue me from my enemies, O Lord, to You have I 
fled for refuge. 

10. Teach me to do Your Will, for You are my God. Your 
good Spirit will guide me on level ground. 

11. You will quicken me, O Lord, for Your Name’s sake. 
In Your righteousness You will bring my soul out of 
affliction. 

12. And in Your mercy You will exterminate my enemies. 
And You will destroy all those who afflict my soul, for I 
am Your servant.
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МАЛЕ СЛАВОСЛОВ'Я
Слава во вишніх Богу, і на землі мир, в людях 

благовоління. Хвалимо Тебе, благословимо Тебе, 
поклоняємось Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо 
Тобі, ради великої слави Твоєї. Господи, Царю 
Небесний, Боже Отче, Вседержителю; Господи, 
Сину Єдинородний, Ісусе Христе; і Святий Душе, 
Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, Ти, що 
береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш 
гріхи світу, прийми молитву нашу. Ти, що сидиш 
праворуч Отця, помилуй нас. Бо Ти Єдиний Святий, 
Ти Єдиний Господь, Ісус Христос, задля слави Бога 
Отця. Амінь. Повсякчас благословлятиму Тебе і 
вихвалятиму Ім’я Твоє навіки і повік вікy. Господи, 
Ти пристановищем був нам з роду в рід. Я сказав: 
«Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо 
нагрішив я перед Тобою.» Господи, до Тебе вдаюся, 
навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, бо 
в Тобі джерело життя; у світлі Твоєму побачимо 
світло. Нехай завжди буде милість Твоя на тих, що 
знають Тебе. Сподоби, Господи, вечір цей без гріха 
зберегтися нам. Благословен єси, Господи Боже 
отців наших, і хвальне й прославлене ім’я Твоє 
навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на 
нас, бо ми уповаємо на Тебе. 

 eБлагословен єси, Господи, навчи мене заповітів 
Твоїх. 

 eБлагословен єси, Владико, врозуми мене 
заповітами Твоїми. 

 eБлагословен єси, Святий, просвіти мене 
заповітами Твоїми. 
Господи, милість Твоя повік, творіння рук Твоїх не 

зневаж. Тобі подобає хвала, Тобі подобає оспіву-
вання, Тобі слава подобає Отцю, і Сину, і Святому 
Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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LESSER DOXOLOGY
Glory to God in the highest; and on earth peace, good 

will among men. We praise You, we bless You, we worship 
You, we glorify You, we give thanks to You for Your great 
glory. O Lord, heavenly King, God, the Father, Ruler-
over-all; Lord, Only-begotten Son, Jesus Christ; and 
Holy Spirit; Lord God, Lamb of God, Son of the Father,  
You who take away the sin of the world, have mercy 
on us, accept our supplication, You who sits at 
the right hand of the Father, have mercy on us.  
For You alone are Holy, You alone are Lord, Jesus 
Christ, to the glory of God the Father. Amen. Every night 
I will bless You, and Your Name will I praise unto ages 
and for ever and ever. Lord, You have been our refuge 
from generation to generation. I said: “Lord, have mercy 
on me. Heal my soul, for I have sinned against You.” 
Lord, I have fled to You. Teach me to do Your will, for 
You are my God. For with You is the fountain of life; in 
Your light we shall see light. Continue Your mercy for 
those who know You.

Vouchsafe, O Lord, to keep us this night without sin. 
Blessed are You, O Lord, the God of our fathers, and 
praised and glorified is Your Name for ever. Amen. 

Let Your mercy O Lord, be upon us, as we have set 
our hope on You.

 eBlessed are You, O Lord, teach me Your statutes. 
 eBlessed are You, O Master, give me understanding of 
Your statutes.

 eBlessed are You, O Holy One, enlighten me by Your 
statutes.
O Lord, Your mercy endures forever; disdain not the 

work of Your hands. To You is due praise, to You is due 
a song, to You glory is due, to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit, now, and ever, and unto the ages 
of ages. Amen.
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СИМВОЛ ВІРИ
e Вірую в єдиного Бога – Отця, Вседержителя, 

Творця неба й землі, і всього видимого і невидимого.
e І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, 

Єдинородного, від Отця рожденного перше 
всіх віків. Світло від Світла, Бога істинного від 
Бога істинного, рожденного, несотворенного, 
єдиносущного з Отцем, через котрого все сталося. 
Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з 
небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і 
став чоловіком. 

І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і 
страждав, і був похований. 

І воскрес на третій день, як було написано. І 
вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. 

І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і 
царству Його не буде кінця.
e І в Духа Святого, Господа животворчого, що від 

Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове 
поклоніння і однакова слава, що говорив через 
Пророків.
e В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву. 

Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів.  
Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. 
Амінь.

І читаємо Канон черговий. А по Каноні:

Достойно є, і це є істина, славити Тебе, 
Богородицю, Присноблаженную і Пренепорочную і 
Матір Бога нашого. 

Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від 
серафимів, що без істління Бога-Слово породила, 
сущую Богородицю Тебе величаємо. 
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THE SYMBOL OF FAITH
e I believe in one God, the Father, Almighty, Creator of 

heaven and earth and of all things visible and invisible.
e And in one Lord, Jesus Christ, the Only-begotten 

Son of God, begotten of the Father before all ages. 
Light of Light, true God of true God, begotten, not cre-
ated, being of one essence with the Father, by whom all 
things were made; who for us men and for our salvation 
came down from the heavens and was incarnate of the 
Holy Spirit and the Virgin Mary and became man; 

who was crucified for us under Pontius Pilate and suf-
fered and was buried; 

and He rose on the third day according to the Scrip-
tures, and ascended into heaven and sits at the right 
hand of the Father; 

and He will come again with glory to judge the living 
and the dead; and His kingdom will have no end. 
e And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of life, who 

proceeds from the Father, who together with the Father 
and the Son is worshipped and glorified, who spoke 
through the Prophets.
e In One, Holy, Catholic and Apostolic Church.  

I acknowledge one baptism for the remission of sins.  
I await the resurrection of the dead and the life of the 
age to come. Amen.

If a Canon is appointed it is read here. Following the Canon:

It is truly worthy to bless You O Theotokos, Ever-
blessed, Most Pure and the Mother of our God. 

More honourable than the Cherubim and more 
glorious beyond compare than the Seraphim, without 
corruption You gave birth to God the Word. True 
Theotokos, we magnify You.



18

ЧИТЕЦЬ:  e Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий 
Безсмертний, помилуй нас. (тричі)

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти 
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; 
Святий, зглянься і зціли немочі наші імени Твого 
ради.

Господи, помилуй. (тричі)

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,  
і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться 
ім’я Твоє; нехай прийде царство Твоє; нехай буде  
воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущ-
ний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші,  
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас 
у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

*ІЄРЕЙ: Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, 
і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки 
віків.

ЧИТЕЦЬ: Амінь. 

ТРОПАРІ НА ДНІ ТИЖНЯ
•Якщо немає Тропаря празника чи святому, читаємо тропар дня.

≠ ПОНЕДІЛОК (читаємо неділю вечером)

Небесних воїнств архистратиги завжди молимо 
вас ми, недостойнії, щоб вашими молитвами 
оберігали нас покровом крил духовної вашої 
слави, охороняючи нас, що старанно припадаємо 
до вас і взиваємо: Від бід визволіть нас, як 
чинноначальники небесних сил.
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READER: e Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, 
have mercy on us. (thrice)

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. 
Amen.

All-holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse 
us from our sins. O Master, pardon our transgressions. 
O Holy One, visit us and heal our infirmities for Your 
name’s sake.

Lord, have mercy. (thrice)

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. 
Amen.

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. 
Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is 
in heaven. Give us this day our daily bread and forgive 
us our trespasses as we forgive those who trespass 
against us. And lead us not into temptation, but deliver 
us from the evil one. Amen.

*PRIEST: For Thine is the kingdom, and the power, 
and the glory: of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.

FAITHFUL: Amen.

TROPARIA FOR THE DAYS OF THE WEEK
•If no Troparion of a Feast or Saint is given, we read that of the day.

≠ MONDAY (read Sunday evening)

Supreme Commanders of the Heavenly Hosts, we, 
the unworthy, ever entreat that through your prayers 
you surround us with the protection of the wings of your 
immaterial glory. Preserve us, who earnestly fall down 
before you and cry aloud: “Deliver us from misfortunes, 
for you are the Leaders of the Powers on High!”
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≠ ВIВТОРОК (читаємо понеділок вечером)

Пам’ять праведного з похвалами, тобі ж бо 
достатньо свідчення Господнього, Предтече. 
З’явився воістину і за пророків чесніший, бо в 
струменях сподобився хрестити Проповіданого. 
Тому-то за істину постраждав, радіючи благовістив 
єси і тим що в аді, Бога явленого в тілі, що взяв 
гріхи світу і подає нам велику милість. 

≠ СЕРЕДА і П’ЯТНИЦЯ (читаємо вівторок, четвер вечером)

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови наслід-
дя Твоє, перемогу православним християнам над 
супротивниками подай і Хрестом Твоїм охороняй 
нас, оселю Твою.

 ≠ ЧЕТВЕР (читаємо середу вечором)

Апостоли святії, моліть милостивого Бога, щоб 
відпущення гріхів подав душам нашим. 

Правилом віри і образом кротости, учителем 
стримання, явився ти пастві твоїй Тим, Хто є 
істиною всіх речей. Тому смиренням твоїм придбав 
ти величність, а убогістю — багатство. Отче 
священноначальнику Миколаю, моли Христа Бога 
спастися душам нашим.

≠ СУБОТА (читаємо п’ятницю вечором)

Апостоли, Мученики і Пророки, Святителі, 
Преподобні і Праведні, що добре подвиг звершили 
і віру зберегли, маючи сміливість за нас до Спаса; 
Його, як Благого, моліть, молимося, щоб спастися 
душам нашим. 

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
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≠ TUESDAY (read Monday evening)

The memory of the righteous is praised, but you, O 
Forerunner, are well pleased with the testimony of the 
Lord. For you have truly been revealed as more honour-
able than the prophets since you were deemed worthy 
to baptize in the river the One of Whom they foretold. 
Therefore, having fought and suffered for the truth, you 
have also joyfully preached to those in hades the good 
tidings of God revealed in the flesh, Who takes away 
the sins of the world and grants us great mercy.

≠ WEDNESDAY and FRIDAY (read Tuesday, Thursday evening)

O Lord, save Your People and bless Your 
inheritance! Grant victory to Orthodox Christians over 
their adversaries, and by Your Cross preserve Your 
commonwealth.

≠ THURSDAY (read Wednesday evening)

Holy Apostles, entreat the Merciful God that He grant 
unto our souls forgiveness of sins. 

The truth of things revealed you to your flock as a 
rule of faith, an image of meekness and a teacher of 
abstinence. Therefore, you have achieved the heights 
by humility, riches through poverty. O Father Nicholas, 
pray to Christ our God that our souls be saved.

≠ SATURDAY (read Friday evening)

O apostles, martyrs and prophets, hierarchs, 
monastics and righteous ones, you who have valiantly 
endured struggles, and preserved the faith, intercessors 
for us before the Saviour; pray to Him, as the Good 
One, entreating salvation for our souls.

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit.
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Зі святими упокой, Христе, душі рабів Твоїх, 
де нема ні болісті, ні печалі, ні зітхання, а життя 
безконечнеє.

 e І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Як первістки природи, Тобі, Господи, Творче 
творіння, вселенна приносить богоносних мучени-
ків. Їхніми молитвами, Богородицею, збережи 
в мирі глибокому Церкву Твою — людей Твоїх, 
Многомилостивий.

Після Тропарів дня — від неділі вечером до четверга 
вечером, також читаємо ці Тропарі:

Боже отців наших, Ти завжди до нас 
Милосердний;  не віддаляй милости Твоєї від нас, 
але молитвами їхніми у мирі направ життя наше.  

Наче багряницею і віссоном, кров’ю мучеників 
Твоїх у всьому світі прикрасившись, Церква 
Твоя, Христе Боже, через них благає Тебе:  
пошли людям Твоїм милосердя Твоє, мир громаді 
Твоїй даруй і душам нашим велику милість.

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Зі святими упокой, Христе, душі рабів Твоїх, 
де нема ні болісті, ні печалі, ні зітхання, а життя 
безконечнеє.

 e І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитвами, Господи, всіх святих і Богородиці 
Твій мир подай нам і помилуй нас, як Єдиний 
Милосердний.



20

With the saints give rest, O Christ, to the souls of Your 
servants, where there is neither pain, nor sorrow, nor 
sighing, but life everlasting.

 eBoth now and ever and unto the ages of ages. Amen.

To you, O Lord, Creator of all things, the universe 
presents the martyrs as the first fruits of nature. By 
their intercessions preserve Your Church and Your 
Commonwealth in profound peace, through the 
Theotokos, O Greatly-merciful One.

After the Troparia of the Day — on Sunday through Thursday 
evening, we continue with the following Troparia:

God of our fathers, who always deal with us in your 
forbearance, do not withdraw your pity from us, but at 
their intercessions guide our life in peace. 

As with purple and fine linen, Your Church has been 
adorned with the blood of the martyrs shed throughout 
the world. Through them, O Christ God, she cries out 
to You: Send down Your compassions upon Your 
people, grant peace to Your Commonwealth, and 
great mercy to our souls.

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit.

With the Saints, give rest O Christ, to the souls of 
your servants, where there is neither pain, nor sorrow, 
nor sighing, but life everlasting.

 eBoth now and ever, and unto the ages of ages. 
Amen.

Through the intercession of all the Saints and of the 
Mother of God, give us your peace, Lord, and have 
mercy on us, for you alone are merciful.
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Господи, помилуй. (40 раз)

МОЛИТВА ЧАСУ
Ти, що кожного часу й кожної години на небі й на 

землі поклоняємий і славимий, Христе Боже, Дов-
готерпеливий, Многомилостивий і Премилосерд-
ний, що праведників любиш і грішників милуєш, 
що всіх кличеш до спасіння обітницею прийдешніх 
благ. Прийми, Господи, в цю годину й наші молитви, 
і направ життя наше до заповідей Твоїх. 

Душі наші освяти, тіла очисти, помисли направ, 
думки очисти, і визволи нас від усякої скорботи, 
біди й страждання. 

Оточи нас святими Твоїми ангелами, щоб ми, 
бережені і проваджені ними, прийшли до єдности 
віри й до пізнання неприступної Твоєї слави,  
бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь.

 Господи, помилуй. (тричі)

 eСлава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині,  
і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу  
від Серафимів, що без істління Бога-Слово 
породила, сущую Богородицю, Тебе величаємо. 

Іменем Господнім, благослови, отче.

*ІЄРЕЙ: Молитвами святих отців наших, Господи, 
Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. 

ЧИТЕЦЬ:  Амінь. 

Господи, помилуй. (12 разів)

Спаси, поможи, і сохрани нас, Пресвятая Бого-
родице!!
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Lord, have mercy. (40 times)

PRAYER OF THE HOURS
At every time and at every hour, in heaven and on 

earth worshipped and glorified, Christ God, long-
suffering, great in mercy, great in compassion, loving 
the just and merciful to sinners, calling all to salvation 
by the promise of the blessings to come; do You, Lord, 
yourself accept our entreaties at this hour, and direct 
our lives to your commandments. 

Sanctify our souls, purify our bodies, correct our 
thoughts, cleanse our ideas and deliver us from every 
distress, evil, and pain. 

Wall us about with your holy Angels, that, protected 
and guided by their host, we may reach the unity of the 
faith and the knowledge of your unapproachable glory; 
for you are blessed to the ages of ages. Amen.

Lord, have mercy. (3 times)

 eGlory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit both now and ever and unto the ages of ages. 
Amen.

More honourable than the Cherubim and more 
glorious beyond compare than the Seraphim, without 
corruption You gave birth to God the Word. True 
Theotokos, we magnify You.

In the name of the Lord, Father, bless!

*PRIEST: Through the prayers of our Holy Fathers, 
Lord, Jesus Christ, our God, have mercy on us, and 
save us.

READER: Amen. 

Lord, have mercy. (12 times)

Save, help, and protect us, O Virgin Theotokos!
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МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
ТВІР ПАВЛА, МОНАХА В ЕВЕРҐЕТІСІ

Непорочна, чиста, нетлінна, пречиста, свята Діво, 
Богоневісто Владичице! Ти славним народженням 
Бога Слова з’єднала Його з людьми і природу нашу, 
що відпала, поєднала з небесною. Ти – зневірених 
єдина надія і поміч для тих, на кого нападають; Ти 
– вірне заступництво для тих, хто до Тебе вдаєть-
ся, і для всіх християн пристановище. Не зневажай 
мене, грішного, скверного, (грішної, скверної) мене, 
що злими помислами, словами та вчинками усього 
себе зробив негідним (зробила негідною) і через 
лінощі розуму став рабом (стала рабою) насолод 
життєвих. Але, як Мати Чоловіколюбного Бога, 
змилосердься чоловіколюбно наді мною, грішним і 
блудним (грішною і блудною) і прийми моє благан-
ня, що його приношу Тобі скверними устами; і з ма-
теринською сміливістю моли Твого Сина, а нашого 
Владику й Господа, щоб Він і мені відкрив чоловіко-
любне милосердя благости Своєї і, не зваживши на 
мої незліченні провини, навернув мене до покаяння 
і щирим виконавцем (щирою виконавицею) запові-
дей Своїх явив мене. І, як милостива, і милосерд-
на, і благолюбна, будь мені завжди в цьому житті 
щирою заступницею і помічницею, захищаючи від 
нападів ворогів і на спасіння мене наставляючи. 
А в час смерти моєї охороняй мою окаянну душу й 
далеко відганяй від неї темні привиди злих духів; 
у страшний же день суду визволи мене з вічної 
муки і вчини мене спадкоємцем невимовної слави 
Сина Твого й Бога нашого. О, коли б я досягнув 
(досягнула) цього, Владичице моя, Пресвята Бо-
городице, за Твоїм заступництвом і поміччю, бла-
годаттю і чоловіколюбством Єдинородного Твого 
Сина, Господа й Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.  
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PRAYER TO THE MOST HOLY THEOTOKOS 
вY PAUL, MONK OF THE MONASTERY OF EVERGETIS

Spotless, undefiled, incorrupt, immaculate, pure 
Virgin, Bride of God and Lady, who by your marvellous 
conceiving united God the Word with mankind and 
joined our rejected human nature to the heavenly realm;  
the only hope of the hopeless, help of the attacked, 
ready assistance of those who flee to You, and refuge 
of all Christians; do not turn in loathing from me, 
an accursed sinner, who have made myself utterly 
worthless through shameful thoughts and words and 
deeds, and through the sloth of the pleasures of life 
have become a slave to my own will. 

But as Mother of the God who loves mankind have 
compassion on me, a sinner and a prodigal, in Your 
love for mankind, and accept the prayer I offer You 
from polluted lips. And using Your Mother’s boldness, 
implore your Son, our Master and Lord, that He open 
to me also the compassionate heart of his goodness, 
and disregarding my countless offences turn me back 
to repentance, and make me a tried worker of his 
commandments. 

And, as you are full of mercy, compassion and loving-
kindness, be ever near me: in this present life a fervent 
helper and protector, shielding me from the enemy’s 
assaults and guiding me to salvation, and at the moment 
of my departure watching over my wretched soul and 
driving far from her the dark forms of evil demons;  
but on the dread day of judgement, delivering me from 
eternal punishment and making me heir to the ineffable 
glory of your Son and our God. 

All this may I obtain, my Lady, most holy Mother of 
God, through your mediation and assistance; through 
the grace and love for mankind of your only-begotten 
Son, our Lord and God and Saviour, Jesus Christ.  
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Йому ж бо належить усяка слава, честь і поклонін-
ня з Безпочатковим Його Отцем, і Пресвятим і Бла-
гим і Животворчим Його Духом нині, і повсякчас, і 
на віки віків. Амінь.

МОЛИТВА ДО ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА
ТВІР МОНАХА АНТІОХА

І дай, Владико, нам, що до сну йдемо, тілесний 
і душевний спокій, і збережи нас від тяжкого 
гріховного сну й від усякої темної нічної пристрасті. 

Втихомир бурю пристрастей, погаси розпалені 
стріли лукавого, на нас підступно пущені, припини 
спокуси тіла нашого й приспи всяку земну й тілесну 
думку нашу. 

І дай нам, Боже, бадьорий розум і помисли, 
тверезе серце, сон легкий і вільний від усякої 
диявольської примари. 

І підведи нас у час молитви непохитними в 
заповідях Твоїх, і з твердою пам’яттю про суди 
Твої. Дай нам усю ніч Тебе прославляти, в піснях 
хвалити, благословляти та славити всечесне і 
величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, 
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Преславная Приснодіво, Благословенна Бого-
родице, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу 
нашому, щоб через Тебе, Він спас душі наші.

 eУповання моє – Отець, Пристановище моє – 
Син, Захист мій – Дух Святий; Тройце Святая,  
слава Тобі.

Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа, 
збережи мене під покровом Твоїм.
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To whom are due all glory, honour and worship, with his 
Father who is without beginning and his all-holy, good 
and life-giving Spirit, now and for ever, and to the ages 
of ages. Amen. 

PRAYER TO OUR LORD JESUS CHRIST
BY THE MONK ANTIOCHOS

And grant us, Master, as we go to our sleep, rest of 
body and soul; and guard us from the gloomy sleep of 
sin and from every dark pleasure of the night. 

Calm the assaults of the passions, quench the fiery 
arrows of the evil one that are cunningly aimed at us; 
put down the rebellions of our flesh and still our every 
earthly and material thought. 

And grant us, O God, a watchful mind, chaste thought, 
a wakeful heart, sleep that is light and free from every 
satanic fantasy. 

Rouse us at the time for prayer strengthened in your 
commandments, and holding firmly within us the memo-
ry of your judgements. Grant that we may sing your glo-
ry all night long, and so hymn, bless and glorify your all 
honoured and majestic name, of Father, Son and Holy 
Spirit, now and for ever, and to the ages of ages. Amen.

Most Glorious, Ever-Virgin, Mother of Christ God, 
present our prayer to Your Son and our God, that, 
through You, He may save our souls.

 e The Father is my hope, the Son my refuge, the Holy 
Spirit my protection. Holy Trinity, glory to you.

All my hope I place in You, O Mother of God. Keep me 
under Your protection.
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МОЛИТВА ДО СВ. АНГЕЛА-ОХОРОНИТЕЛЯ
Святий Ангеле, приставлений до моєї грішної душі 

і до пристрасного мого життя, не покидай мене, 
грішного (грішну), і не відступи від мене через 
нестриманість мою. Не допусти лукавому демону 
володіти мною через пристрасті мого смертного 
тіла. Зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і 
настав мене на спасенну дорогу. 

Так, Святий Ангеле Божий, охоронителю й 
захиснику моєї окаянної душі і тіла, прости мені 
все, чим я образив (образила) тебе за всі дні життя 
мого, а коли чим і згрішив (згрішила) минулої ночі, 
захисти мене в нинішній день, і охороняй мене 
від усякої спокуси супротивника, щоб я ніякими 
гріхами не гнівив (гнівила) Бога мого, і молися 
за мене до Господа, щоб Він утвердив мене  
у страсі Своїм і показав мене достойним рабом 
(достойною рабою) Своєї безмірної благости. Амінь.

КОНДАК БОГОРОДИЦІ
Возбранній Воєводі — переможнії ми, 

звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо Тобі, 
раби Твої, Богородице. Але Ти, що маєш державу 
непереможну, від усяких нас бід визволи, щоб до 
Тебе взивати: Радуйся, Невісто Неневісная.

*ІЄРЕЙ: Слава Тобі, Христе Боже, Уповання наше, 
слава Тобі!

ВІРНІ:  e Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і 
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Господи, помилуй. (тричі) 

Благослови. 
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PRAYER TO THE GUARDIAN ANGEL
Holy Angel, overseer of my wretched soul and 

miserable life, do not abandon me a sinner, do not 
desert me because of my inconstancy; leave no 
place for the evil demon to obtain dominion over me 
by gaining control of this mortal body; strengthen  
my wretched and feeble hand, and guide me into the 
way of salvation. 

Yes, Holy Angel of God, guardian and protector of 
my wretched soul and body, pardon me all the things 
by which I have distressed you all the days of my life, 
and whatever sins I have committed today; shelter me 
in the coming night and protect me from every abuse 
of the adversary, that I may not anger my God by any 
sin; and intercede for me to the Lord, to strengthen me 
in his fear, and show me to be a worthy servant of his 
goodness. Amen.

KONTAKION OF THE AKATHIST HYMN
To You, the Champion Leader, we Your servants 

dedicate a feast of victory and of thanksgiving as ones 
rescued from sufferings, O Theotokos. As You have 
invincible power, deliver us from every danger that we 
may cry out to You: Rejoice, O Bride Unwedded.

*PRIEST: Glory to You, O Christ our God, our Hope, 
glory to You.

FAITHFUL:  e Glory to the Father and to the Son and 
to the Holy Spirit, both now and ever and unto the ages 
of ages. Amen.

Lord have mercy. (thrice) 

Give the blessing.
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*Якщо ієрея немає, молимо: «Молитвами святих отців 
наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.» 

Якщо присутній ієрей, він виголошує Відпуст.

ВІДПУСТ
*ІЄРЕЙ: Христос, Істинний Бог наш, молитвами 

Всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви 
Марії; силою Чесного і Животворчого Хреста; 
заступництвом чесних Небесних Сил Безтілесних, 
чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя 
Іоана; святих славних і всехвальних апостолів; 
святих славних і добропобідних мучеників, 
преподобних і Богоносних отців наших; святих 
Богоотців Іоакима й Анни і всіх святих, помилує і 
спасе нас, бо Він Благий і Чоловіколюбець.

ВІРНІ: Амінь.
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*If a priest is not present, we pray: “Through the prayers of our 
Holy Fathers, Lord, Jesus Christ, our God, have mercy on us.”

When a priest is present, he intones the Dismissal.

DISMISSAL
*PRIEST: May Christ our true God, through the 

intercessions of our immaculate Lady Theotokos and 
Ever-Virgin Mary: through the power of the precious 
and life-giving Cross; through the mediations of 
the honourable, heavenly Bodiless Hosts; of the 
honourable, glorious Prophet, Forerunner, and Baptist 
John; of the holy glorious and all-praised Apostles;  
of the holy, glorious and victorious Martyrs; of our holy 
and God-bearing Fathers; of the Holy and Righteous 
Ancestors of God Joachim and Anna; and of all the 
Saints; have mercy on us and save us forasmuch  
as He is good and the Lover of mankind.

FAITHFUL: Amen.




