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КОЛИ ХТО НЕ РОДИТЬСЯ З ВОДИ Й ДУХА, 
ТОЙ НЕ МОЖЕ ВВIЙТИ В ЦАРСТВО БОЖЕ. 
UNLESS ONE IS BORN OF WATER AND

THE SPIRIT, HE CANNOT ENTER THE 
KINGDOM OF GOD.

– Ін 3:5 Jn –
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ЧИН ВЕЛИКОГО ОСВЯЧЕННЯ ВОДИ
Чин Великого Освячення води чиниться тільки 

два рази до року: у Навечір’я Божого Богоявлення 
(5/18 січня) і в день Свята Богоявлення (6/19 січня). 
Чин Великого Освячення води чиниться наприкінці 
Св. Літургії по Заамвонній Молитві в сам день Свя-
та Богоявлення, а також і в Навечір’я його, якщо 
воно припадає на який день тижня, крім суботи чи 
неділі. А коли це Навечір’я припадає на суботу чи 
неділю, то Велике Водоосвячення чиниться напри-
кінці Вечірні, по Єктенії: «Доповнім вечірню Молит-
ву нашу...»

Треба додати, що в Навечір’я Богоявлення, якщо 
воно припадає на який будь день тижня, крім субо-
ти й неділі, правимо Літургію Св. Василія Великого 
з Царськими Годинами й Вечірнею перед нею, і Ве-
лике Водоосвячення чинимо, як вище подано, при 
кінці Літургії. А коли Навечір’я Богоявлення припа-
дає на суботу чи неділю, то правимо Літургію Св. 
Іоана Золотоустого, а Вечірня окремо, і Велике Во-
доосвячення чинимо наприкінці Вечірні (а Царські 
Години переносимо на п’ятницю, коли Літургії не 
правимо). А не-відправлена Літургія св. Василя Ве-
ликого правиться в саме Свято, без Вечірні.

Чин Великого Водоосвячення в Навечір’я Богояв-
лення чинимо в самому храмі, в Хрестильниці, якщо 
вона є. А на Свято Богоявлення Водосвячення чи-
нимо поза храмом, — ідемо на річку, до джерела 
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GREAT BLESSING OF THE WATERS
The rite of the Great Blessing of the Waters is ob-

served only twice during the year: on the Eve of Holy 
Theophany (Jan. 5/18) and on Holy Theophany itself 
(Jan. 6/19). On the Feast Day itself, and on the Eve, 
when it falls on a weekday, the Rite follows the Pray-
er Behind the Ambon at the Divine Liturgy. But when 
the Eve of the Feast falls on a Saturday or Sunday, the 
Great Blessing of the Waters is observed near the end 
of Vespers, following the Litany of Supplication: “Let us 
complete our evening prayer...” 

It must be noted that on the Eve of Theophany, if it 
falls on a weekday, we celebrate the Divine Liturgy of 
St. Basil the Great with the Royal Hours and Vespers 
preceding it, observing the Rite near the end of the Lit-
urgy, as given above. But when the Eve falls on a Sat-
urday or Sunday, we celebrate the Liturgy of St. John 
Chrysostom separate from Vespers, with the Rite occur-
ring near the end of the Vesperal Office (and the Roy-
al Hours moved to the preceding Friday, when Liturgy 
is not celebrated). In these instances, we celebrate the 
Divine Liturgy of St. Basil the Great on the Feast Day 
itself, but not in its Vesperal form. 

On the Eve of Theophany, the Rite of the Great Bless-
ing of the Waters is observed inside the church — in 
the Baptistry, if such exists. But on the Feast of Holy 
Theophany, the Blessing of Waters is observed outside 
the temple — we make our way to a river, a spring or 
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чи взагалі на приготовлене для того місце; але коли 
для цього є перепони, то чинимо Велике Водоосвя-
чення в самій Церкві.

ХІД «НА ЙОРДАН»
Коли Велике Освячення води чинимо поза Хра-

мом, то буває врочистий Хресний Хід до місця Освя-
чення, — «хід на Йордан». Священик, у повному 
облаченні, кадить гарно прибраного чесного Хреста 
на Престолі, кадить тричі тільки спереду. По цьому 
кладе Хреста на голову, тримаючи його обома ру-
ками, виходить через Царські Врата і так іде «на 
Йордан». Спереду Священика йдуть два свічконо-
си та Диякон з кадилом; далі — старший брат несе 
Св. Євангелію, несуть і процесійну Ікону, а спереду 
всіх — Хрест та Хоругви.

Прийшовши на Йордан, Священик здіймає з го-
лови Хреста, і благословляє ним народ на чотири 
стороні, і кладе Хреста на прикрашеному столі. І 
роздаються свічки, і Священик тричі обкаджує чес-
ного Хреста навкруги. І починається Чин Великого 
Водоосвячення.

Під час ходу «на Йордан» Вірні співають оці Тропарі 
на голос 8:

САМОГЛАСНІ, ГЛАС 8
СВ. СОФРОНІЯ, ПАТРІЯРХА ЄРУСАЛИМСЬКОГО

Голос Господній на водах взиває, кличучи: 
Прийдіть, прийміть усі Духа Премудрости, 
Духа розуму, Духа страху Божого, явленного 
Христа! (тричі)
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another such place as has been prepared — though 
when this is not feasible, we enact the rite inside the 
church itself.

PROCESSION “TO THE JORDAN”
When the Great Blessing of the Waters is to be real-

ized outside the temple, a solemn Procession with the 
Cross to the place of sanctification is undertaken — a 
“procession to the Jordan”. The Priest, in full vesture, 
censes the Precious Cross, fittingly adorned, on the 
Holy Table. He censes it thrice, only from the front. Tak-
ing up the Cross with both hands, he places it on his 
head and carries it through the Beautiful Gate, and in 
this manner, he goes “to the Jordan.” Before the Priest 
walk two taper-bearers and the Deacon with the censer; 
before these, an elder bearing the Holy Gospel Book, 
then others carrying processional icons; and at the head 
of the procession the Cross and Banners (khoruhvy).

Arriving at the Jordan, the Priest takes the Cross from 
his head and blesses the assembled people from four 
sides and places it on a table prepared for this purpose. 
And candles are distributed, and the Priest censes the 
Precious Cross — thrice, from four sides. And the Rite 
of the Great Blessing of the Waters begins.

At the procession “to the Jordan”, we chant the following 
Idiomela in Tone 8:.

IDIOMELA, TONE 8
BY ST. SOPHRONIOS, PATRIARCH OF JERUSALEM

The voice of the Lord upon the waters cries 
out, saying, “Come all of you, receive the Spirit 
of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit 
of the fear of God, of Christ who has appeared”. 
(thrice)
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Сьогодні освячується водна природа, і 
Йордан розділюється, і вертає хвилі вод 
своїх, бачивши Владику охрещуваногою. 
(двічі)

Ти як людина на ріку прийшов єси, Христе 
Царю, і Хрещення раба прийняти пильнуєш, 
Добрий, із рук Предтечевих, за гріхи наші, 
Чоловіколюбче! (двічі)

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

І на той же голос 8-ий:

На голос взиваючого в пустині: “Приго-
туйте путь Господню!” прийшов Ти, Господи, 
вид раба прийнявши, Хрещення просячи, не 
знавши гріха. А води Тебе побачили, і наля-
калися, тремтів Предтеча, і кликнув, взива-
ючи: Як він просвітить Світильника Світла? 
Як руку покладе раб на Владику? Освяти 
мене й води, Спасе, що взяв еси гріх світу!

По цьому читаються три Паремії.
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Today the nature of the waters is made holy, 
and Jordan is parted and holds back the flow of 
its waters as it sees the Master washing Him-
self. (twice)

As man, Christ King, You came to the river, 
and in your goodness You hasten to accept the 
baptism of a servant at the hands of the Fore-
runner, on account of our sins, O Lover of man-
kind. (twice)

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

And in the same Tone:

At the voice of the one crying in the desert, 
‘Prepare the way of the Lord’, You came, Lord, 
having taken the form of a servant, asking for 
Baptism, though You did not know sin. The wat-
ers saw You and were afraid. The Forerunner 
trembled and cried out, saying, “How will the 
lamp enlighten the Light? The servant place his 
hand on the Master? Saviour, who take away the 
sin of the world, make me and the waters holy.”

And immediately the Readings.
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І буде

Як нема Диякона, то Ієрей тихо читає Молитву: 
Господи, Ісусе Христе... (стор. 14) під час чи-
тання Паремії.

ПАРЕМІЯ I (Ісая 35:1-10)
ДИЯКОН: Премудрість!
ЧИТЕЦЬ: 3 пророцтва Ісаї читання.

ДИЯКОН: Будьмо уважні!

ЧИТЕЦЬ: Так говорить Господь: 1. Звесе-
литься пустиня та пуща, і радітиме степ, і за-
цвіте, мов троянда, 2. розцвітаючи, буде цві-
сти та радіти, буде втіха також та співання, 
бо дана йому буде слава Ливану, пишнота 
Кармелу й Сарону, вони бачитимуть Славу 
Господа, велич нашого Бога. 3. Зміцніть руки 
знесилені, і підкріпіть розслаблені коліна!  
4. Скажіть тим, хто боязливого серця: «Будь-
те міцні, не лякайтесь! Ось Ваш Бог, пімста 
прийде, як Божа відплата. Він прийде й спа-
се Вас!» 5. Тоді то розплющаться очі сліпим 
і відчиняться уші глухим. 6. Тоді буде скака-
ти кривий, немов олень, і буде співати без-
мовний язик, бо води в пустині заб’ють дже-
релом, і потоки в степу. 7. І місце сухе стане 
ставом, а спрагнений край — збірником вод 
джерельних; леговище шакалів, в якім спо-
чивали, стане місцем тростини й папірусу.  
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and

If no Deacon serves, the Priest reads the Prayer: 
Lord Jesus Christ... (p.14) quietly during the reading 
of the Prophecies.

PAROEMIA I (Isaiah 35:1-10)
DEACON: Wisdom!
READER: The Reading is from the Prophecy 

of Isaiah.

DEACON: Let us be attentive!

READER: Thus says the Lord: 1. Thirsty desert 
rejoice, let the desert exult and flower like a lily. 
2. And the deserts of Jordan will flower and be 
overgrown and exult. And the glory of Lebanon 
has been given to it and the honour of Carmel. 
And my people will see the glory of the Lord 
and the majesty of God. 3. Be strong, enfee-
bled hands and palsied knees. 4. Give comfort 
and say to the faint-hearted, “Be strong and do 
not fear. See, our God is giving judgement and 
will give it. He Himself will come and save us.” 
5. Then the eyes of the blind will be opened and 
the ears of the deaf will hear. 6. Then the lame 
will leap like a deer and the tongue of stammer-
ers will speak clearly, because water has broken 
out in the desert and a channel in a thirsty land. 
7. And the waterless land will become pools and 
there will be a spring of water for the thirsty land. 
There will be joy of birds there, folds for flocks 
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послухайте

8. І буде там бита дорога та путь, і будуть її 
називати: дорога свята! Не ходитиме нею 
нечистий, й вона буде належать народу 
його: не заблудить також нерозумний, як 
буде тією дорогою йти. 9. Не буде там лева, 
і дика звірина не піде на неї, не знайдеть-
ся там, а будуть ходити самі викуплені.  
10. І Господні викупленці вернуться та до  
Сіону зо співом увійдуть, і радість довічна  
на їх голові. Веселість та радість осягнуть 
вони, а журба та зідхання втечуть.

ПАРЕМІЯ II (Ісая 55:1-13)
ДИЯКОН: Премудрість!
ЧИТЕЦЬ: 3 пророцтва Ісаї читання.

ДИЯКОН: Будьмо уважні!

ЧИТЕЦЬ: Так говорить Господь: 1. О, всі спраг- 
нені, – йдіть до води, а ви, що не маєте срі-
бла, – ідіть, купіть живність та їжте! І йдіть, 
без срібла купіть живности, і без плати вина 
й молока. 2. Нащо будете важити срібло за те, 
що не хліб, і труд ваш за те, що не ситість? 
Послухайте пильно мене, й споживайте до-
бро. – і нехай розкошує у наситі ваша душа!

3. Нахиліть своє ухо, й до мене прийдіть, 
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ways

and reed beds and pools. 8. And there will be a 
pure way there, and it will be called a holy way, 
and no one unclean may pass along it. There 
will be no unclean way there. But the scattered 
will walk upon it and not go astray. 9. There will 
be no lion there, nor will any evil wild beasts go 
up on it or be found there. 10. But the redeemed 
and gathered by the Lord will walk on it. And 
they will return and come to Sion with joy and 
exultation, and everlasting joy will be upon their 
head. And on their head praise and exultation 
and joy will possess them. Pain, grief and sigh-
ing have fled away.

PAROEMIA II (Isaiah 55:1-13)
DEACON: Wisdom!
READER: The Reading is from the Prophecy 

of Isaiah.

DEACON: Let us be attentive!

READER: Thus says the Lord: 1. You that thirst, 
go for water. And as many of you as have no 
money, make your way and buy. And eat and 
drink wine and fat without money and price.  
2. Why do you spend money on what is not food, 
and toil for what does not satisfy? Hear me, and 
eat what is good, and your soul will delight in 
good things. 

3. Give heed with your ears and follow in my 
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появиться

послухайте, і житиме ваша душа. І Я з вами 
складу Заповіта навіки, на незмінні Давидо-
ві ласки. 4. Отож, Його дав Я за свідка на-
родам, за проводиря та владику народам. 
5. Тож покличеш народ, що не знаєш його, і 
той люд, що не знає тебе, і вони поспішаться 
до тебе, ради Господа, Бога твойого, і ради 
Святого Ізраїлевого, що прославив тебе.  
6. Шукайте Господа, доки можна знайти  
Його, кличте Його, як Він близько!

7. Хай безбожний покине дорогу свою, 
а крутій — свої задуми, й хай до Господа 
звернеться, — і його Він помилує, і до нашо-
го Бога, бо Він пробачає багато! 8. «Бо ваші 
думки — не Мої це думки, а дороги Мої — то 
не ваші дороги,» говорить Господь. 9. «Бо на-
скільки вище Небо за землю, настільки вищі 
дороги Мої за ваші дороги, а думки Мої — за 
ваші думки. 10. Бо як дощ чи то сніг сходить 
з неба й туди не вертається, аж поки зем-
лі не напоїть й родючою вчинить її, і насіння 
дасть сіячеві, а хліб їдунові, 11. так буде і сло-
во Моє, що виходить із уст Моїх: порожнім 
до Мене воно не вертається, але зробить,  
що Я пожадав, й буде мати поводження в 
тому, на що Я його посилав.»

12. «Бо з радістю вийдете ви, і в спокої 
проваджені будете. Гори й холми будуть ті-
шитися перед вами співанням, і всі польо-
ві дерева будуть бити в долоні. 13. На місце 
тернини зросте кипарис, а замість кропиви 
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field

ways. Listen to me and your soul will live among 
good things. And I will make an eternal Coven-
ant with you, the sure mercies of David. 4. See, 
I have given him as a testimony among the 
Nations, a ruler and commander among the 
Nations. 5. See, Nations who do not know you 
will call upon you, and peoples who are not ac-
quainted with you will take refuge with you, for 
the sake of the Lord your God and the Holy One 
of Israel, because he has glorified you. 6. Seek 
the Lord, and when you find him, call upon him. 

But when he comes near you, 7. let the im-
pious abandon his ways and a lawless man his 
plans. And return to the Lord and you will find 
mercy, and cry out, for he will abundantly for-
give your sins. 8. “For My plans are not like your 
plans, nor are My ways like your ways,” says the 
Lord. 9. “But as far as heaven is from earth, so 
far is My way from your ways and your thoughts 
from My mind. 10. For as rain or snow comes 
down from heaven and does not return until it 
has saturated the earth and it brings forth and 
sprouts and gives seed to the sower and bread 
for food, 11. so will My word be. Whatever comes 
out of My mouth will not return to Me empty, 
until everything that I wished has been fulfilled.  
And I will make My ways and My commands 
prosper.” 

12. “You will go out with gladness and be taught 
with joy. For the mountains and hills will leap up, 
welcoming you with joy, and all the trees of the 
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— появиться мирт. І стане усе Господеві на 
славу, на вічну ознаку, яка не понищиться.»

ПАРЕМІЯ III (Ісая 12:3-6)
ДИЯКОН: Премудрість!
ЧИТЕЦЬ: 3 пророцтва Ісаї читання!

ДИЯКОН: Будьмо уважні!

ЧИТЕЦЬ: Так говорить Господь: 3. Ви в ра-
дості будете черпати воду з спасенних 
джерел. 4. І скажете ви того дня: «Дякуйте 
Господу, кличте Ім’я Його, сповістіть між на-
родів про вчинки Його, пригадайте, що Ім’я 
Його превеличне! Співайте для Господа, Він 
бо величне вчинив, і це знане по цілій землі. 
Радій та співай, ти мешканко Сіону, бо се-
ред тебе Великий, — Святий Ізраїлів!»

ПРОКИМЕН, ГОЛОС 3 
ДИЯКОН: Премудрість!

ІЄРЕЙ: Мир усім!
ЧИТЕЦЬ: І духові твоєму!
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field will clap with their branches. 13. And instead 
of brambles cypress will come up, and instead 
of nettles myrtle will come up. And there shall 
be for the Lord a name and an everlasting sign, 
and it will not fail.”

PAROEMIA III (Isaiah 12:3-6)
DEACON: Wisdom!
READER: The Reading is from the Prophecy 

of Isaiah.

DEACON: Let us be attentive!

READER: Thus says the Lord: 3. Draw out 
water with gladness from the wells of salvation. 
4. And you will say in that day, “Sing to the Lord 
and cry out His name. Proclaim among the Na-
tions His glorious deeds, remind them that His 
name has been exalted. 5. Sing to the name of 
the Lord, for He has done great things. Proclaim 
these in all the earth. 6. Exult and be glad, you 
that dwell in Sion, because the Holy One of Is-
rael has been exalted in the midst of her.”

PROKEIMENON, TONE 3 
DEACON: Let us attend!

PRIEST: Peace be unto all.
READER: And to your spirit!
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ДИЯКОН: Премудрість!
ЧИТЕЦЬ: Прокимен, на голос 3-ій: (Пс. 26:1)
Господь просвіта моя і Спаситель мій, § 

кого убоюся? 
І Вірні співають прокимен як звичайно.

Стих: Господь — оборонець життя мого — 
кого устрашуся? 

АПОСТОЛ (1 Коринтян 10:1-4)
ДИЯКОН: Премудрість!
ЧИТЕЦЬ: 3 Першого послання до Коринтян 

святого Апостола Павла читання!

ДИЯКОН: Будьмо уважні!

ЧИТЕЦЬ: Браття! 1. Не хочу я, щоб ви не 
знали, що під Хмарою всі отці наші були, — і 
всі перейшли через море, 2. і всі охрестили-
ся в Хмарі та в морі в Мойсея, 3. і всі їли ту 
саму поживу духовну, 4. і пили всі той самий 
духовний напій, бо пили від духовної Скелі, 
що йшла вслід за ними, а та Скеля — був 
Христос.

АЛИЛУАРІЙ, ГОЛОС 4 
ІЄРЕЙ: Мир тобі!
ЧИТЕЦЬ: І духові твоєму!

ДИЯКОН: Премудрість!
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DEACON: Wisdom!
READER: The Prokeimenon in Tone 3: (Ps. 26:1)
The Lord is my Light and my Saviour. § 

Whom then shall I fear? 
The Faithful sing the Prokeimenon in the usual manner.

Verse: The Lord is the defender of my life.  
Of whom then shall I be afraid? 

EPISTLE READING (1 Corinthians 10:1-4)
DEACON: Wisdom!
READER: The Reading is from the First Epis-

tle of St. Paul to the Corinthians.

DEACON: Let us attend!

READER: Brethren, 1. I do not want you to be 
ignorant of how our Fathers were all under the 
Cloud and all passed through the sea. 2. And 
they were all baptised into Moses in the Cloud 
and in the sea. 3. And they all ate the same spirit-
ual food. 4. And they all drank the same spiritual 
drink. For they drank from the spiritual Rock that 
followed them. Now the Rock was Christ.

ALLELUIA VERSES, TONE 4 
PRIEST: Peace be unto you!
FAITHFUL: And to your spirit!

DEACON: Wisdom!
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ЧИТЕЦЬ: Алилуя, на голос 4-ий: (Пс. 28:3)
І Вірні співають Алилуарій як звичайно.

Стих 1: Голос Господній на водах. 
Стих 2: Бог Слави гримить, Господь над ве-

ликими водами!

ЧИТАННЯ СВЯТОЇ ЄВАНГЕЛІЇ (Mк. 1:9-11)
ДИЯКОН: Премудрість! Станьмо побожно. 

Вислухаймо Святу Євангелію!

ІЄРЕЙ: Мир усім!
ВІРНІ: І духові твоєму!

ІЄРЕЙ: Від Марка Святої Євангелії читання!
ВІРНІ: + Слава Тобі, Господи, слава Тобі!

ДИЯКОН: Будьмо уважні!

Ієрей читає:

Того часу, 9. прийшов Ісус з Наза-
рету Галилейського і хрестив-
сь од Іоана в Йордані. 10. І як 
тільки вийшов з води, побачив 

[Іоан], що небеса розкрились, і Дух, як 
голуб, спускавсь на Нього. 11. І голос був 
з неба: Ти Син Мій улюблений, в Тобі  
Моє благовоління.
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READER: Alleluia in Tone 4: (Ps. 28:3)
The Faithful sing the Alleluia in the usual manner.

Verse 1: The voice of the Lord is upon the waters.
Verse 2: The God of glory thundered upon the 

waters.

THE HOLY GOSPEL READING (Mk. 1:9-11)
DEACON: Wisdom! Let us stand aright. Let us 

listen to the Holy Gospel!

PRIEST: Peace be unto all!
FAITHFUL: And to your spirit!

PRIEST: The Reading is from the Holy Gospel 
according to St. Mark. 

FAITHFUL: + Glory to You, O Lord, glory to You.

DEACON: Let us attend!

And the Priest reads:

At that time, 9. Jesus came from Naza-
reth in Galilee and was baptised by 
John in the Jordan. 10. And immedi-
ately as he was coming up from the 

water, he saw the heavens being parted and 
the Spirit like a dove coming down upon 
him. 11. And there was a voice from heaven, 
You are my beloved Son, in whom I am well 
pleased.
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ВІРНІ: + Слава Тобі, Господи, слава Тобі!

Диякон, з кадилом у руках, виголошує Мирну Єкте-
нію; а Ієрей тихо проказує Молитву: Господи, Ісусе 
Христе... (стор. 14 )

МИРНА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: В мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За мир з неба і спасіння душ на-

ших, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За мир усього світу, за добрий 
стан святих Божих Церков і за з’єднання 
всіх, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За святий храм цей і за тих, що 
з вірою, побожністю та страхом Божим вхо-
дять до нього, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За Владику нашого Високопреос-
вященнішого Митрополита [ім’я], і за Владику 
нашого (сан/ім’я єпархіяльного єпископа), за чесне 
пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь 
причет і людей, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За Боголюбивий і Богом береже-
ний край наш Канаду, за уряд, за військо і 
за ввесь побожний народ наш, Господеві 
помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
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FAITHFUL: + Glory to You, O Lord, glory to You.

And the Deacon, holding the censer, at once begins the 
Litany of Peace. While this is being said, the Priest says 
the prayer: Lord Jesus Christ… (p. 14) quietly. 

THE LITANY OF PEACE
DEACON: In peace let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. 
DEACON: For the peace from above and for 

the salvation of our souls, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For the peace of the whole world, 
for the good estate of the holy churches of God 
and for the union of all, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For this holy house and for those 
who enter with faith, reverence and the fear of 
God, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For His Eminence our Metropolitan 
[name]; for our Bishop, (title/name of eparchial bish-
op), for the honourable presbyterate, the deacon-
ate in Christ, for all the clergy and the people, let 
us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our God-loving and God-pro-
tected country of Canada, its government, 
armed forces, and for all our pious people; let us 
pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.



11

ДИЯКОН: За місто наше (село або святий мо-

настир наш) і за всяке місто, село і країну, і 
за тих, що по вірі живуть у них, Господеві 
помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За добре поліття, за врожай 
плодів земних і за часи мирні, Господеві 
помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За подорожніх на воді, на зем-
лі і в повітрі; за недужих, знеможених та 
поневолених, і за спасіння їх, Господеві 
помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.

Коли виголошує Диякон наступні прохання, то Ієрей 
обкаджує воду.

ДИЯКОН: Щоб освятилась вода ця силою, 
і дією, і зшестям Святого Духа, Господеві 
помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб на воду оцю зійшла очи-
щальна дія Предвічної Тройці, Господеві 
помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб їй дана була благодать виз-
волення, Благословення Йорданове силою, 
і дією, і зшестям Святого Духа, Господеві 
помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.
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DEACON: For this city (village, or holy monastery), 
and for every city, village and country and for 
the faithful who dwell therein, let us pray to the 
Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For favourable weather, an abun-
dance of the fruits of the earth and for peaceful 
times, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For those who travel by sea, land, 
and air; for the sick, the suffering, the impris-
oned, and for their salvation, let us pray to the 
Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

At the following petitions read by the Deacon, the Priest 
censes the water.

DEACON: For this water to be sanctified by 
the power and operation and visitation of the 
Holy Spirit, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For there to come down upon these 
waters the cleansing operation of the Trinity  
beyond all being, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For there to be given them the 
grace of redemption, the blessing of Jordan, let 
us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ДИЯКОН: Щоб сатана був скоро під нога-
ми нашими поторощений, а кожен замір лу-
кавий, що скерований на нас, поруйнований, 
Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб Господь Бог визволив нас 
від усякого підступу та спокуси ворожої, і 
щоб учинив нас достойними обіцяних благ, 
Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб нам зшестям Святого Духа 
просвітитися просвітою розуму й Благоче-
стя, Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб Господь Бог послав Йор-
данове Благословення, і освятив оцю воду, 
Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб вода оця, Дар Освячен-
ня, визволення від гріхів, стала на зцілення 
душі й тіла та на всяку особливу користь, 
Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб вода оця приводила в жит-
тя вічне, Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб вона стала на відігнання 
всякого підступу ворогів видимих і невиди-
мих, Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.
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DEACON: That satan may be quickly crushed 
under our feet, and that every evil counsel 
directed against us may be brought to ruin, let 
us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That the Lord God may deliver us 
from every attack and temptation of the adver-
sary, and count us worthy of the good things 
that are promised, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For us to be enlightened with the 
enlightenment of knowledge and true religion 
through the visitation of the Holy Spirit, let us 
pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That the Lord God will send down 
the blessing of Jordan and sanctify these wat-
ers, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For this water to become a gift of 
sanctification, a deliverance from sins, for heal-
ing of soul and body and for every suitable pur-
pose, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For this water to become water 
springing up to eternal life, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For this water to be shown to be an 
averting of every assault of visible and invisible 
enemies, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ДИЯКОН: За тих, що черпають і беруть її 
на освячення домів, Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб вона стала на очищення 
душ і тіл всім, хто з Вірою черпає й прича-
щається нею, Господеві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб нам причащенням цієї води, 
невидимим явленням Святого Духа сподо-
битися наповнитися Освячення, Господеві 
помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб Господь Бог вислухав голос 
моління нас, грішних, і помилував нас, Госпо-
деві помолімось!

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб визволитися нам від усякої 
скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Госпо-
деві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охоро-
ни нас, Боже, Твоєю благодаттю.

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Пресвятую, Пречистую, Пребла-
гословенную, Славную Владичицю нашу Бо-
городицю і Приснодіву Марію, зi всіма свя-
тими пом’янувши, самі себе і один одного, і 
все життя наше Христу Богові віддамо.

ВІРНІ: Тобі, Господи.
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DEACON: For those who draw from it and take 
from it for the sanctification of their homes, let 
us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For it to be for cleansing of souls and 
bodies for all those who draw from it with faith 
and who partake of it, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For us to be counted worthy to be 
filled with sanctification through communion of 
these waters by the invisible manifestation of 
the Holy Spirit, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For the Lord God to hear the voice 
of supplication of us sinners and have mercy on 
us, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our deliverance from all afflic-
tion, wrath, danger and necessity, let us pray to 
the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Help us, save us, have mercy on us 
and protect us, O God, by Your Grace.

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Calling to remembrance our Most 
Holy, Most Pure, Most-Blessed and Glorious 
Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary with 
all the Saints, let us commend ourselves and 
one another and all our life unto Christ our God.

FAITHFUL: To You, O Lord. 
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МОЛИТВА ПЕРША
Ієрей тихо проказує оцю Молитву:

ІЄРЕЙ: Господи, Ісусе Христе, Єдинород-
ний Сину, що в лоні Отчім пробуваєш, істин-
ний Боже, джерело життя та безсмертя, 
Світло від Світла, що прийшло у світ просві-
тити його, — осяй наш розум Святим Своїм 
Духом, і прийми нас, що величання та подяку 
приносим Тобі за віковічні дивні Твої великі 
діяння, і за спасенну Твою опіку в останні 
віки, що через неї Ти зодягнувся в нашу не-
мічну й убогу тлінність, і зійшов до рабського 
виду Ти, Царю всіх! І Ти ще й витерпів, щоб 
рукою раба хреститися в Йордані, щоб, освя-
тивши водну природу, Безгрішний, Ти вчинив 
нам путь до нового народження водою й Ду-
хом, і до початкової свободи приготував нас.

Святкуючи спомин про це божественне 
Таїнство, ми молимось Тобі, Владико Чоло-
віколюбче, покропи й на нас, недостойних 
рабів Твоїх, за Своїм Божественним обітом, 
очищальну воду, Дар Твого добросердя, щоб 
над цією водою, з доброти Твоєї, прохання 
нас грішних було приємне, і щоб дане було 
Твоє Благословення їй та нам, і всім вірним 
людям Твоїм, на славу святого й славного 
Ймення Твого!

Бо Тобі подобає вся слава, честь і покло-
ніння, з безпочатковим Твоїм Отцем, і пре-
святим, і добрим, і животворящим Твоїм Ду-
хом, нині і повсякчас, і на віки віків! Амінь.
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FIRST PRAYER
The Priest reads the following prayer in a low voice:

PRIEST: Lord Jesus Christ, only-begotten Son, 
who are in the bosom of the Father, true God, 
source of life and immortality, Light from Light, 
who came into the world to enlighten it, flood our 
mind with light by Your Holy Spirit and accept us 
as we bring You praise and thanksgiving for Your 
wondrous mighty works from every age, and for 
Your saving dispensation in these last times. By 
it You clothe Yourself in our weak and beggared 
matter and coming down to the measure of our 
servitude, King of all, You accepted also to be 
baptised in the Jordan by the hand of a servant, 
so that, having sanctified the nature of the wat-
ers, You, the sinless one, might make a way for 
our rebirth through water and Spirit and re-es-
tablish us in our original freedom. As we cele-
brate the memory of this divine Mystery, we en-
treat You, Master, lover of mankind: Sprinkle on 
us, Your unworthy servants, cleansing water, in 
accordance with Your divine promise, the gift of 
Your compassion, that the request of us sinners 
over this water may become acceptable by Your 
goodness and that through it Your blessing to be 
granted to us and to all Your faithful people, to 
the glory of Your holy, venerated Name. 

For to You belong all glory, honour and wor-
ship, with Your Father who is without beginning, 
with Your all-holy, good and life-giving Spirit, 
now and forever, and to the ages of ages. Amen.
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перешкодять

По цій Молитві Ієрей тихо проказує: «Амінь». Як Ди-
якон покінчить Єктенію, Ієрей голосно починає оцю 
Молитву*:

*Подаємо Молитву св. Софронія за київським Треб-
ником 1646 р., св. Петра Могили. У цьому Требнику 
перед цією Молитвою подана така заввага: «Треба 
знати, що ця Молитва „Тройце Предвічна” читаєть-
ся тільки в деяких Церквах, а в Великій Церкві і на 
Святій Горі (Афон) не виголошується. А ми, в Церкві 
Українській, — ради спомину великих Тайн і добро-
дійств Владичних у ній, — не оминаємо її, але, по за-
кінченні вище поданої Молитви, читаємо повищеним 
голосом з великою увагою». У цій Молитві глибоко 
по-богословськи вияснено значення Богоявлення.

1-шу частину Молитви читається лише в день 
самого свята. •2-га частина: див. стор. 18.

ДО ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ: ЧАСТИНА I 
СВ. СОФРОНІЯ, ПАТРІЯРХА ЄРУСАЛИМСЬКОГО

ІЄРЕЙ: Тройце Предвічна, найдобріша, 
пребожественна, всесильна, повсюдна, не-
видима, недовідома, що створила духових 
істот і істот, що мають дар слова, благодать 
надприродна, Світе недоступний, що осві-
чуєш кожну людину, яка приходить на світ, 
— засвіти й мені, недостойному рабові Тво-
йому, просвіти мені розумові очі, щоб я відва-
жився оспівати безмірне Твоє добродійство 
та силу! Нехай буде приємне моє моління 
за присутніх людей, нехай мої прогріхи не 
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not prevent

And having said the “Amen” to himself, when the Dea-
con has finished the Litany, the Priest begins this Pray-
er* in a loud voice.

*We present the Prayer of St. Sophronios as found in the 
Kyiv Euchologion (Trebnyk) of 1646, by St. Petro Mohy-
la. In this Trebnyk, the prayer is preceded by the remark: 
“It should be noted that this Prayer to the Holy Trinity is 
read only in some Churches, and is not said in the Great 
Church and on the Holy Mountain (Athos). But we, in the 
Ukrainian Church — in recognition of the great Mysteries 
and benevolence of the Lord toward Her — do not omit it, 
but, after the above Prayer, we read it in a loud voice and 
with great attention”. In this Prayer, the deep theological 
significance of the Theophany is elucidated. 

Part I of the Prayer is read only on the day of the 
Feast itself. •Part II begins on p. 18

PRAYER TO THE HOLY TRINITY: PART I 
BY ST. SOPHRONIOS, PATRIARCH OF JERUSALEM

PRIEST: Trinity beyond all being, beyond all 
goodness, beyond all godhead, all-powerful, 
all-vigilant, invisible, incomprehensible; Creator 
of the spiritual beings and rational natures, in-
nate goodness, unapproachable Light that en-
lightens everyone coming into the world, shine 
also in me Your unworthy servant. Enlighten 
the eyes of my mind that I may dare to sing the 
praise of Your measureless benevolence and 
power. May my supplication for the people here 
present be acceptable, so that my offences may 
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гіркою

перешкодять прийти сюди Святому Твойо-
му Духові, але позостав мене неосудно взи-
вати до Тебе й говорити й нині, Вседобрий:  
Славимо Тебе, Владико Чоловіколюбче, 
Вседержителю, предвічний Царю! Славимо 
Тебе, Сотворителя й Творця всього!

У попередньому Святі ми бачили Тебе  
дитиною, а в теперішньому бачимо Тебе  
досконалим, з досконалих досконалого, 
Бога нашого явленного. Бо сьогодні настав 
для нас святковий час, і хор Святих зби-
рається з нами, і Ангели з людьми разом 
святкують. Сьогодні бо Благодать Пресвя-
того Духа в виді голуба на води прийшла! 
Сьогодні засяло незаходиме Сонце, і світ 
осяюється світлом Господнім! Сьогодні мі-
сяць освічує світ світлим промінням! Сьо-
годні ясні зорі прикрашають вселенну світ-
лістю сяйва! Сьогодні хмари пускають з 
Небес дощ Правди для людства! Сьогодні 
добровільно рукополагається Нестворений 
від свого творива! Сьогодні Пророк і Пред-
теча приступає до Владики, але стоїть з 
трепетом, бачучи Боже сходження до нас! 
Сьогодні Йорданські води перетворюються 
на цілющі Господнім пришестям! Сьогодні 
все створене напоюється таємними струм-
ками! Сьогодні людські гріхи Йорданськими 
водами омиваються! Сьогодні Рай відкри-
вається людям, і Сонце Правди сяє нам! 
Сьогодні вода, що за Мойсея була людям 
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are being

not prevent the Holy Spirit from being present 
here; but permit me now without condemnation 
to cry out to You and say, Master, lover of man-
kind, beyond all goodness, Almighty, eternal 
King. We glorify You, the Creator and Fashion-
er of the universe. We glorify You, only-begot-
ten Son of God, without father from your Mother, 
without mother from Your Father. 

For in the preceding feast we saw You as a 
babe, but in the present one we see You full and 
perfect man, our God, made manifest as perfect 
God from perfect God. For today the moment of 
the feast is here for us and the choir of saints 
assembles here with us, and Angels keep fes-
tival with mortals. Today the grace of the Holy 
Spirit in the form of a dove dwelt upon the wat-
ers. Today the Sun that never sets has dawned 
and the world is made radiant with the light of 
the Lord. Today the Moon with its radiant beams 
sheds light on the world. Today the stars formed 
of light make the inhabited world lovely with the 
brightness of their splendour. Today the clouds 
rain down from heaven the shower of justice for 
mankind. Today the Uncreated by His own will 
accepts the laying on of hands by His own crea-
ture. Today the Prophet and Forerunner draws 
near, but stands by with fear seeing God’s con-
descension towards us. Today the streams of 
Jordan are changed into healing by the pres-
ence of the Lord. Today all creation is watered by 
mystical streams. Today the failings of mankind 
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дивуючись

гіркою, перетворюється в солодку Господнім  
пришестям!

Сьогодні ми позбулися давнього ридання, 
і, як новий Ізраїль, спаслися! Сьогодні ми 
визволились від темряви, і світлом доброго 
розуму освітлюємось! Сьогодні морок світу 
нищиться явленням Бога нашого! Сьогодні 
все створене освічується Світлом з Неба!  
Сьогодні горішнє святкує разом з доліш-
нім, а долішнє бесідує разом з горішнім! 
Сьогодні радіє священна й вельми голосна 
врочистість православних! Сьогодні спо-
куса руйнується, і Владичній прихід устро-
ює нам путь спасіння! Сьогодні Владика 
поспішає до Хрещення, щоб вивести люд-
ство на висоту! Сьогодні Неприклонний 
Своєму рабові вклоняється, щоб визволи-
ти нас із рабства. Сьогодні ми викупили 
Царство Небесне, й Господньому Царству 
немає кінця! Сьогодні земля й море ра-
дість світу розділили, і світ наповнився  
радістю.

Тебе, Боже, побачили води, Тебе води 
побачили — та й налякалися. Йордан по-
вернувся назад, побачивши Духа Святого, 
що сходив у виді голуба, і на Тебе злітав.  
Йордан повернувся назад, бачивши Не-
видимого, що став видимим, Создате-
ля втіленого, Владику в виді раба. Йор-
дан повернувся назад, і гори заграли, 
побачивши Бога в тілі, і хмари видали голос, 
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form of

are being washed away by the waters of Jordan. 
Today Paradise is opened for mortals and the 
Sun of justice shines down on us. Today the bit-
ter water as once for Moses’ people is changed 
to sweetness by the presence of the Lord. 

Today we have been delivered from the an-
cient grief, and saved as the new Israel. Today 
we have been redeemed from darkness and are 
filled with radiance by the light of the knowledge 
of God. Today the gloomy fog of the world is 
cleansed by the manifestation of our God. To-
day all creation shines with light from on high. 
Today error has been destroyed and the coming 
of the Master makes for us a way of salvation. 
Today things on high keep festival with those 
below, and those below commune with those 
on high. Today the sacred and triumphant fes-
tal assembly of the Orthodox exults. Today the 
Master hastens towards baptism, that He may 
lead humanity to the heights. Today the One 
who does not bow bows down to His own ser-
vant, that He may free us from servitude. Today 
we have purchased the Kingdom of heaven, for 
the Kingdom of the Lord will have no end. Today 
earth and sea share the joy of the world, and 
the world has been filled with gladness. 

The waters saw You, O God, the waters saw 
You and were afraid. The Jordan turned back 
when it saw the fire of the godhead descending 
in bodily form and entering it. The Jordan turned 
back as it contemplated the Holy Spirit in the 
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створене

дивуючись Світлу від Світла, Богу істинно-
му від Бога істинного, що приходить, бача-
чи сьогодні Владичне Свято, що Він пото-
пив у Йордані саму смерть, і жало спокуси,  
і адів союз, і що світові подав спасенне 
Хрещення.

Тому й я, грішний і недостойний раб Твій, 
про велич чудес Твоїх оповідаючи, обнятий 
страхом, зворушено взиваю до Тебе:

•ЧАСТИНА II
І виголошує сильним голосом:

 + Великий Ти, Господи, і дивні діла Твої, і 
жодного слова нема відповідного, щоб 
чудеса Твої оспівати! (тричі).

І за кожним Виголошенням Ієрей хрестить воду 
навхрест засвіченою СВІЧКОЮ («трійцею»).

Потім дочитує Молитву:

Ти Своєю волею все привів від небуття 
до буття, Своєю владою Ти держиш створе-
не, і Своїм Промислом будуєш світ. Ти склав 
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You direct

form of a dove, descending and flying about You. 
The Jordan turned back as it saw the Invisible 
made visible, the Creator made flesh, the Master 
in the form of a servant. The Jordan turned back 
and the mountains leapt as they saw God in the 
flesh, and the clouds uttered their voice, marvel-
ling at what had come to pass, seeing Light from 
Light, true God from true God, the Master’s fes-
tival today in Jordan; seeing Him drowning the 
death from disobedience, the goad of error and 
the bond of Hell in Jordan and granting the Bap-
tism of salvation to the world. 

Therefore I too, a sinner and Your unworthy ser-
vant, recount the greatness of Your wonders and, 
seized with fear, in compunction cry out to You:

•PART II
After completing this, he says in a more powerful voice:

 + Great are You, O Lord, and wonderful Your 
works, and no word is adequate to sing 
the praise of Your wonders (thrice). 

At each repetition, the Priest plunges a lit triple CANDLE 
into the water, making the figure of the Cross.

And he continues the Prayer: 

For by Your own will You brought the universe 
from non-existence into being, You hold creation 
together by Your might, and by Your providence 
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створене від чотирьох стихій, круг року увін-
чав чотирма порами. Перед Тобою тремтять 
усі сили духові, Тебе сонце оспівує, Тебе сла-
вить місяць, Тебе оточують зорі, Тебе слуха-
ється світло, перед Тобою безодні тремтять, 
джерела служать Тобі!

Ти небо нап’яв, як намета, Ти утвер-
див єси землю на водах, Ти море піском 
огородив, Ти вилив повітря, щоб дихати!  
Ангельські Сили Тобі служать, Архангельські 
хори Тобі поклоняються, многоокі Херуви-
ми і шестикрилі Серафими, навколо стоячи 
й облітаючи, покриваються страхом непри-
ступної Слави Твоєї! Бо Ти, бувши Богом 
неописаним, безпочатковим і невимовним, 
прийшов єси на землю, вигляд раба при-
йнявши, і в подобі людській пробував. Бо Ти, 
Владико, ради Свого милостивого милосер-
дя, не міг дивитися на рід людський, від ди-
явола мучений, але Ти прийшов єси, і спас 
нас!

Ми ісповідуємо Благодать, проповідуємо 
милість, не таїмо добродійства. Ти визволив 
роди нашої природи, Ти освятив дівочу ут-
робу народженням Своїм. Усе створене ос-
півує Тебе, явленного!

Бо Ти, Бог наш, явився на землі, і з людьми 
пожив єси! Ти й струмки Йорданські освятив 
єси, пославши з Неба Свого Святого Духа, і 
покрушив голови зміїв, що гніздилися там!
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You direct the world. You composed creation 
from four elements; with four seasons you 
crowned the circle of the year. All the spiritual 
Powers tremble before You. The sun sings Your 
praise, the moon glorifies You, the stars entreat 
You, the light obeys You, the deeps tremble be-
fore You, the springs are Your servants. 

You stretched out the heavens on the waters; 
You walled in the sea with sand; You poured out 
the air for breathing. Angelic Powers minister to 
You. The choirs of the Archangels worship You. 
The many-eyed Cherubim and the six-winged 
Seraphim as they stand and fly around You hide 
their faces in fear of Your unapproachable glory. 
For You, being God uncircumscribed, without 
beginning and inexpressible, came upon earth, 
taking the form of a servant, being found in the 
likeness of mortals. For You could not bear, 
Master, in the compassion of Your mercy to 
watch the human race being tyrannised by the 
devil, but You came and saved us. 

We acknowledge Your grace, we proclaim 
Your mercy, we do not conceal Your benevo-
lence. You freed the generations of our race. 
You sanctified a virgin womb by Your birth.  
All creation sang Your praise when You appeared. 

For You are our God who appeared on earth 
and lived among mortals. You sanctified the 
streams of Jordan by sending down from heav-
en Your All-holy Spirit and You smashed the 
heads of the dragons that lurked there.
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 + Тож, чоловіколюбче Царю, Сам прийди 
і нині пришестям Святого Твого Духа, 
— й освяти воду цю! (тричі)

Це проказує тричі, і по кожному Виголошенні нав-
хрест ДМЕ на воду. 

І дай їй Благодать визволення, Благосло-
вення Йорданове! Сотвори її джерелом не-
тління, Даром Освячення, відпустом гріхів, 
зціленням недугів, на демонів усезгубною, 
для супротивних сил неприступною, Ангель-
ської сили наповненою! Щоб усі, що черпа-
ють і причащаються, мали її на очищення 
душ і тіл, на зцілення пристрастей, на освя-
чення домів, і на всяку користь вибраною!

Бо Ти єси Бог наш, що водою й духом об-
новив застарілу нашу природу! Ти еси Бог 
наш, що за Ноя водою гріх потопив! Ти еси 
Бог наш, що морем звільнив був через Мой-
сея Свій рід від рабства Фараонового! Бо 
Ти еси Бог наш, що розбив був каменя в 
пустині, і потекли води, і потоки наводни-
лися, і спрагнених людей Своїх Ти напоїв!  
Ти еси Бог наш, що водою й огнем через 
Іллю перемінив був Ізраїля від спокуси  
Ваалової!

 + Сам і нині, Владико, освяти воду цю 
Духом Твоїм Святим! (тричі)

І благословляє воду навхрест РУКОЮ.
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 + Therefore, O King, lover of mankind, come 
also now through the visitation of Your 
Holy Spirit, and sanctify this water. (thrice)

And following each exclamation, the Priest BREATHES 
on the water, forming a figure of the Cross on its surface.

And give to it the grace of redemption and the 
blessing of Jordan. Make it a source of incorrup-
tion, a gift of sanctification, a deliverance from 
sins, an averting of diseases, unapproachable 
by hostile powers, filled with angelic strength. 
That all who draw from it and partake of it may 
have it for cleansing of souls and bodies, for 
healing of passions, for sanctification of homes, 
for every suitable purpose. 

For You are our God, who through water and 
Spirit renewed our nature made old by sin. You 
are our God, who in the days of Noah drowned 
sin through the water of the flood. You are our 
God, who through Moses freed the Hebrew 
race from the slavery of Pharaoh through the 
sea. You are our God who split open the rock in 
the desert, and waters rushed out and torrents 
flooded down, and You satisfied Your thirsty 
people. You are our God, who through Elias 
turned Israel from the error of Baal.

 + And now, Master, do You Yourself sanctify 
this water by Your Holy Spirit. (thrice)

And he blesses the water, crosswise, with his HAND.
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І дай усім, що доторкаються до неї, і при-
чащаються, і помазуються нею — освячен-
ня, здоров’я, очищення й Благословення.

Спаси, Господи, і помилуй владику і отця 
нашого, Високопреосвященнійшого Митро-
полита (ім’я) [і владику нашого Преосвящен-
нійшого єпископа (ім’я)], і все єпископство 
православних, чесне пресвітерство, у Христі 
дияконство, ввесь причет і людей тут при-
сутніх, і тих що з необхідности відсутні. 

Спаси, Господи, Богом бережену краї-
ну нашу, владу і військо її. І збережи їх під 
покровом Твоїм у мирі, підкори їм усякого 
ворога і супротивника і даруй їм усе, чого 
просять для спасіння, і життя вічне, щоб і 
стихіями, і людьми, і ангелами, і видимими 
і невидимими славилося Твоє пресвяте ім’я 
з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас,  
і на віки віків!

ВІРНІ: Амінь.

ІЄРЕЙ: Мир усім!
ВІРНІ: І духові твоєму!

ДИЯКОН: Голови наші схилімо перед 
Господом!

ВІРНІ: Тобі, Господи!
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Give to all who touch it, and partake of it, and 
annoint themselves with it sanctification, health, 
cleansing and blessing.

Save, O Lord, and be merciful unto His Emi-
nence our Metropolitan (name), [His Grace, our 
Bishop (name)], all Orthodox Bishops, the hon-
ourable presbyterate, the deaconate in Christ, 
all the clergy and the people here present; and 
those who are absent for a good cause. 

Save, O Lord, our God-protected country, her 
government and armed forces. And preserve 
them under Your protection in peace. Sub-
due beneath their feet every foe and enemy. 
Grant them all their petitions that are for salva-
tion and eternal life. So that through elements 
and through Angels and through mortals and 
through things visible and through things un-
seen, Your all-holy name may be glorified with 
the Father and the Holy Spirit, now and for ever, 
and to the ages of ages.

FAITHFUL: Amen.

PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.

DEACON: Let us bow our heads to the Lord.
FAITHFUL: To you, O Lord.
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Ієрей нахиляється й молиться тихо:

ІЄРЕЙ: Прихили, Господи, ухо Своє, і почуй 
нас, що в Йордані хреститися зволив і води 
освятив! Поблагослови всіх нас, що схилен-
ням голови своєї виявляють покірність Тобі. 
І сподоби нас наповнитися Твого Освячен-
ня причащенням цієї води, і нехай вона буде 
нам, Господи, на здоров’я душі й тіла!

Виголошення: Бо ти Освячення наше, і ми 
Тобі славу, і подяку, і поклоніння возносимо, 
з Безпочатковим Твоїм Отцем, і пресвятим, і 
добрим, і животворящим Твоїм Духом, нині і 
повсякчас, і на віки віків!

ВІРНІ: Амінь.

Ієрей зараз тричі благословляє воду ХРЕСТОМ, 
держачи його обома руками, і занурює його в ній 
простовісно, опускаючи в воду й виймаючи право-
руч. При першому зануренні, Ієрей сам співає Тро-
пар свята; на другому й третьому Вірні його співа-
ють: 

ТРОПАР БОГОЯВЛЕННЯ, ГОЛОС 1
У Йордані хрестився Ти, Господи, і Троїч-

не явилося поклоніння, бо голос Отцівський 
свідчив про Тебе, улюбленим Сином Тебе 
називаючи; і Дух, у вигляді голубинім, ствер-
див слово об’явлене. Слава Тобі, Христе 
Боже, що явився і світ просвітив. (тричі)



22

And the Priest says the Prayer in a low voice.

PRIEST: Incline Your ear and hear us, Lord, 
who accepted to be baptised in Jordan and to 
sanctify the waters, and bless us all, who sig-
nify our calling as servants by the bending of 
our necks. And count us worthy to be filled 
with Your sanctification through the partaking 
and sprinkling of this water. And let it be for us, 
Lord, for healing of soul and body.

Ecphonesis: For You are the sanctification of 
our souls and bodies, and to You we give glory, 
thanksgiving and worship, with Your Father who 
is without beginning, and Your All-holy, good 
and life-giving Spirit, now and for ever, and to 
the ages of ages.

FAITHFUL: Amen.

And immediately, the Priest takes the Precious CROSS 
in both hands, plunging it upright three times into the 
water in the figure of the Cross; lifting it out again on the 
right side. At the first immersion, the Priest alone sings 
the Troparion of the Feast; at the second and third, the 
Faithful take up the hymn:
 
TROPARION OF THE THEOPHANY, TONE 1
When You, O Lord, were baptized in the Jor-

dan, the worship of the Trinity was made mani-
fest. For the voice of the Father bore witness unto 
You and called You the Beloved Son. And The 
Spirit in the form of a dove confirmed the truth of 
His word. O Christ our God Who has appeared 
and enlightened the world, glory be to You. (thrice)
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Ієрей цілує чесного Хреста, й бере його в ліву руку. 
Повертається на захід до людей і окроплює їх освя-
ченою водою на всі сторони. А по цьому всі люди 
підходять до Ієрея, і він дає їм цілувати Хреста і 
кропить їм чоло освяченою водою. Поки Ієрей кро-
пить усіх людей, увесь час співаємо Тропар свята.

*По цьому всі люди вертаються до Церкви в 
такому ж порядкові, як ішли «на Йордан». Хор 
співає «Голос Господній на водах взиває...», 
Тропаря, а також церковні пісні з Богогласника. 

При Церкві й входячи до неї Хор співає Са-
могласний на голос 6-ий:

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

САМОГЛАСНИЙ, ГОЛОС 6
Оспівуймо, вірнії, велич Божого добро-

дійства за нас, бо за наш прогріх бувши 
людиною, нашим очищенням очищаєть-
ся в Йордані Єдиний чистий і нетлінний. 
Він освячує мене і води, і голови зміїв 
крушить у воді! Почерпнімо ж воду з ра-
дістю, браття, бо Благодать Духа вірно 
черпаючим невидимо подається від Хри-
ста, Бога і Спаса душ наших.

Ієрей відносить чесного Хреста на Престол, і окро-
плює освяченою водою Вівтар та Храм на чотири 
стороні.
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The Priest kisses the Precious Cross. Taking it in his 
left hand, he turns to the West and sprinkles the people 
with the sanctified water. As the people approach the 
Cross for veneration, the Priest signs their brows with 
the sanctified water. And we sing the Festal Troparion 
many times, until everyone has thus been sanctified.

*And we head in procession back to the church, in 
the same order in which we proceeded to the water, 
singing the Idiomel “The voice of the Lord upon the 
waters”, the Festal Troparion and other hymns. 

As we re-enter the Church, we chant the following 
Idiomel in Tone 6.

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

IDIOMELON, TONE 6
Let us the faithful praise the greatness of 

God’s dispensation concerning us. For in our 
transgression He, alone clean and undefiled, 
becoming man, is cleansed in Jordan, sanc-
tifying me and the waters, and crushing the 
heads of the dragons on the waters. Let us 
therefore draw water with gladness, breth-
ren. For the grace of the Spirit is being given 
invisibly to those who draw with faith by 
Christ, God and the Saviour of our souls.

The Priest returns the Precious Cross to the Holy Table, 
and sprinkles the Sanctuary and the Temple with the 
sanctified water.
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пам’ять

По цьому закінчується Св. Літургія:

ВІРНІ: Нехай буде Ім’я Господнє благосло-
венне від нині й до віку! (тричі)

33 ПСАЛОМ
ЧИТЕЦЬ: 2. Благословлю Господа на всякий 

час, завжди хвала Йому в устах моїх. 3. Го-
сподом буде хвалитися душа моя; нехай по-
чують вірні і звеселяться. 4. Величайте Госпо-
да зі мною, і прославмо ім’я Його всі вкупі.  
5. Я шукав Господа, і Він почув мене і від 
усіх скорбот визволив мене. 6. Приступіть 
до Нього й просвітіться, і лиця ваші не осо-
ромляться. 7. Ось убогий благав, і Господь 
почув його і від усіх скорбот спас його.  
8. Ангел Господній охороняє тих, що бояться 
Його, і визволяє їх. 9. Споживіть і побачите,  
що благий Господь. Блажен муж, що уповає 
на Нього. 10. Бійтеся Господа, [всі] святі Його, 
бо не знають нестатку ті, що бояться Його. 
11. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шу-
кають Господа, не будуть позбавлені всяко-
го блага. 12. Прийдіть, діти, послухайте мене, 
я страху Господнього навчу вас. 13. Хто з лю-
дей бажає жити і бачити дні благі — 14. стри-
муй язик свій від зла, і уста твої нехай не бу-
дуть облесливі. 15. Ухиляйся від всього злого 
і роби добро, будь мирний і пильнуй того.  
16. Очі Господні звернені до праведних, і вуха 
Його до молитви їх. 17. Лице ж Господнє проти 
тих, що чинять зло, щоб знищити з землі й 
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do evil

And the end of the Divine Liturgy:

FAITHFUL: Blessed be the Name of the Lord, 
henceforth and forevermore (thrice).

PSALM 33
READER: 2. I will bless the Lord at all times; 

His praise shall continually be in my mouth.3. My 
soul shall make its boast in the Lord; the humble 
shall hear of it and be glad. 4. Oh, magnify the 
Lord with me, and let us exalt His name togeth-
er. 5. I sought the Lord, and He heard me, and 
delivered me from all my fears. 6. They looked 
to Him and were radiant, and their faces were 
not ashamed. 7. This poor man cried out, and 
the Lord heard him, and saved him out of all his 
troubles. 8. The angel of the Lord encamps all 
around those who fear Him, and delivers them. 
9. Oh, taste and see that the Lord is good; bless-
ed is the man who trusts in Him! 10. Oh, fear the 
Lord, you His saints! There is no want to those 
who fear Him. 11. The young lions lack and suffer 
hunger; but those who seek the Lord shall not 
lack any good thing. 12. Come, you children, lis-
ten to me; I will teach you the fear of the Lord. 
13. Who is the man who desires life, and loves 
many days, that he may see good? 14. Keep your 
tongue from evil, and your lips from speaking 
deceit. 15. Depart from evil and do good; seek 
peace and pursue it. 16. The eyes of the Lord are 
on the righteous, and His ears are open to their 
cry. 17. The face of the Lord is against those who 
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пам’ять про них. 18. Взивали [праведні], і Го-
сподь почув їх і від усіх скорбот визволив їх. 
19. Близько Господь до скорботних серцем, і 
смиренних духом Він спасає. 20. Багато скор-
бот у праведника, та від усіх них визволить 
його Господь. 21. Господь охороняє всі кості 
їх, і ні одна з них не зламається. 22. Смерть 
же грішників люта, і ті, що ненавидять пра-
ведного, загинуть. 23. Господь визволить душі 
рабів Своїх, і не загине ніхто з тих, що упо-
вають на Нього.

ІЄРЕЙ: Благословення Господнє на вас 
Його благодаттю і чоловіколюбством завж-
ди, нині, і повсякчас, і на віки віків. 

ВІРНІ: Амінь.

ВІДПУСТ
ІЄРЕЙ: Слава Тобі, Христе Боже, Уповання 

наше, слава Тобі.
ВІРНІ: + Слава Отцю, і Сину, і Святому 

Духові, i нині, і повсякчас, і на віки віків.  
Амінь.

Господи, помилуй. (тричі)

Благослови. («Владико, благослови», у кате-
дральному соборі або коли архиєрей присутний.)
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do evil, to cut off the remembrance of them from 
the earth. 18. The righteous cry out, and the Lord 
hears, and delivers them out of all their troubles. 
19. The Lord is near to those who have a broken 
heart, and saves such as have a contrite spir-
it. 20. Many are the afflictions of the righteous, 
but the Lord delivers him out of them all. 21. He 
guards all his bones; not one of them is broken. 
22. Evil shall slay the wicked, and those who hate 
the righteous shall be condemned. 23. The Lord 
redeems the soul of His servants, and none of 
those who trust in Him shall be condemned.

PRIEST: May the blessing of the Lord be 
upon you, through His grace and love for man-
kind, always now and ever and unto the ages  
of ages. 

FAITHFUL: Amen. 

DISMISSAL
PRIEST: Glory to You, Christ our God, our 

hope, glory to You.
FAITHFUL: + 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. (“Master, bless”, in a cathedral 
church or when a bishop is present.)
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ІЄРЕЙ: Христос, істинний Бог наш, що ради 
нашого спасіння в Йордані від Іоана хрести-
тися зволив, Молитвами Пречистої Своєї 
Матері, і всіх Святих, помилує і спасе нас, бо 
Він Добрий і Чоловіколюбний.

ВІРНІ: Амінь.

По Відпусті всі Вірні п’ють освячену воду й набира-
ють її додому, а Ієрей роздає Антидора.
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PRIEST: May Christ our True God who 
deigned to be baptized by John in the Jordan for 
our salvation, through the prayers of His Most-
pure Mother, and of all the Saints, have mercy 
on us and save us, for He is good and the Lover 
of mankind.

FAITHFUL: Amen.

After the dismissal, the Faithful partake of the sanctified 
water and draw off a measure to take home; and the 
Priest distributes the Antidoron.
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