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Андрjю чeсний, Џтче триблажeнний,
пaстирю кри 1 т ський, не переставaй
моли 1 т исz за тих, хто оспjвує
тебe, щоб позбaвилисz гнjву й
скорб0ти i тлjннz i грiхjв
безмjрних усJ ми,
хто почитaємо
пaм’zть твою 1
вjрно.

Venerable Аndrew, thrice-blessed Father,
Ѕhepherd of Сrete, do not cease to offer
prayer for us who sing your praises,
so that we, who honour your memory
with faith, may be delivered from
all wrath and affliction
and corruption, and
released from
faults.

Ќтренz.

Ўrthros.

Рання відправа починається як зазначено на ст. 126, в книжці Добрий
Пастир молитовник (2-ге видання, 2013):

Orthros begins in the usual manner, as given
on p. 127 of the Good Shepherd prayer book
(2nd edition, 2013):

••Начало рядове
••Псалми 19 і 20
••Трисвяте, Господня молитва, тропарі
••Потрійна єктенія
••Шестипсалміє
••Велика єктенія

••The usual opening prayers
••Psalms 19 and 20
••Trisagion, The Lord's Prayer, Troparia
••Litany of Fervent Supplication
••The Hexapsalmos
••The Great Litany

Після Великої єктенії (ст. 150), “Бог
Господь із стихами”, не співається.

After The Great Litany (p. 151), “God is the
Lord” is not sung.

Від тепер, зобов’язує порядок як вказано
понижче.

From this point, the service is guided by the
order given below.
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Alleluia.

Ґллилy іа.
Співаємо “Алилуя” на припадаючий
голос восьмигласного кола.

We sing the “Alleluia” in the tone of the week.

Діaконъ: На голос :
Алилуя, алилуя, алилуя!

Deacon: In the tone:
Alleluia, alleluia, alleluia.

Вёрніи: Алилуя, алилуя, алилуя!

Faithful: Alleluia, alleluia, alleluia.

Діaконъ: 3 ночі лине дух наш до Тебе,
Боже, бо заповіти Твої — світло для
нас на землі.

Deacon: From nightfall my spirit
is awake for you, O God, for your
commands are light upon the earth.

Вёрніи: Алилуя, алилуя, алилуя!

Faithful: Alleluia, alleluia, alleluia.

Діaконъ: Навчіться правди ті, хто
живе на землі.

Deacon: Learn justice, inhabitants of
the earth.

Вёрніи: Алилуя, алилуя, алилуя!

Faithful: Alleluia, alleluia, alleluia.

Діaконъ: Заздрість охопить людей
ненавчених.

Deacon: Jealousy will seize an untaught people.

Вёрніи: Алилуя, алилуя, алилуя!

Faithful: Alleluia, alleluia, alleluia.

Діaконъ: Упокори
їх,
упокори славних землі.

Deacon: Bring evils upon them,
O Lord, bring evils upon them, the
glorious ones of the earth.

Господи,

Faithful: Alleluia, alleluia, alleluia.

Вёрніи: Алилуя, алилуя, алилуя!
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ПBсни трbчны.

Hymns to the Trinity.

Співаємо “Троїчні пісні” припадаючого
голоса.

We sing the “Hymns to the Trinity” of the
appointed tone.

Пісня перша.

First Hymn.

...Свят, Свят, Свят, єси, Боже наш
— молитвами святих Апостолів
Твоїх і Святителя Миколая помилуй
нас.

...Holy, Holy, Holy are You, O God
— through the prayers of Your
holy Apostles, and Saint Nicholas,
have mercy on us.

eeСлава

eeGlory

Отцю і Сину і Святому

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

Духові.
Пісня друга.

Second Hymn.

...Свят, Свят, Свят, єси, Боже наш
— молитвами всіх святих Твоїх
помилуй нас.

...Holy, Holy, Holy are You, O God
— through the prayers of all Your
saints, have mercy on us.

eeІ

eeBoth

Пісня третя.

Third Hymn.

...Свят, Свят, Свят, єси, Боже наш
— молитвами Богородиці помилуй
нас.

...Holy, Holy, Holy are You, O God
— through the prayers of the
Theotokos, have mercy on us.

7
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нині і повсякчас і на віки віків.
Амінь.

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

5

8th Kathisma

Каfjсма }.

from the Psalter.

pалти 1ра.

Читець читає
Псалтиря.

восьму

кафизму

із

The Reader reads the eighth kathisma from
the Psalter.

7
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Сэдaлни.

Sessional Hymns.

Співаємо сідальні з октоїха припадаючого голоса.

We sing the sessional hymns from the
Octoechos in the appointed tone.

7

7
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The Life of our
Venerable Mother,
Mary of Egypt

ЖитіE прпdбныz
мaтере нaшеz
Марjи Е^ гЂпетскіz

спи с1 анное с™ёйшимъ Сwфр0ніемъ,
патріaрхомъ Їеrли 1мскимъ.

a work of His Holiness,
Sophronios, Patriarch of Jerusalem.

Після 8-му кафизму і сідальні з октоїха —
житіє преподобної Марії Єгипетської:

Following the 8th Kathisma and the sessional hymns from the Octoechos:

Чтeцъ: Житіє преподобної матері
нашої Марії Єгипетської. Благослови, Владико!

Reader: The Life of our venerable
mother, Mary of Egypt. Bless, Master!

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

Priest: Blessed is our God always,
now and ever and unto the ages of
ages.
Reader: Amen.

Чтeцъ: Амінь.
І читець читає першу частину житія
преподобної Марії Єгипетської.

And the Reader reads the first part of The
Life of our Venerable Mother, Mary of Egypt.
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Psalm 50.

Pал0мъ н7.

Reader: Lord, have mercy. (thrice)

Чтeцъ: Господи, помилуй. (тричі)
eeСлава

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

eeGlory

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

mercy on me, O God,
Have
according to Your great mercy;

П

омилуй мене, Боже, з великої
милости Твоєї; і з великого
милосердя Твого прости провини
мої. 4. Особливо обмий мене від
беззаконня мого і від гріха мого
очисти мене. 5. Бо беззаконня моє
я знаю, і гріх мій повсякчас передо
мною. 6. 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. 7. Ось бо в
беззаконні зачатий я, і в гріхах
породила мене мати моя. 8. Бо Ти
істину полюбив єси, невідоме й
таємне мудрости Твоєї явив Ти
мені. 9. Окропи мене іссопом – і
очищуся, обмий мене – і стану
біліший від снігу. 10. Дай мені
почути радість і веселість — і
зрадіють кості мої упокорені.
11.
Відверни лице Твоє від гріхів
моїх І прости всі беззаконня мої.
12.
Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в
нутрі моїм. 13. Не відкинь мене від
лиця Твого, і Духа Твого Святого
не відніми від мене. 14. Поверни
мені радість спасіння Твого і
духом могутнім укріпи мене.
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and according to the multitude
of Your compassions blot out my
transgression. 4. Wash me thoroughly
from my iniquity, and cleanse me
from my sin. 5. For I acknowledge
my iniquity, and my sin is continually
before me. 6. 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. 7. For behold, I was conceived
in iniquities, and in sins did my mother
bear me. 8. For behold, You loved
truth; the hidden and secret things of
Your wisdom You have made clear
to me. 9. You will sprinkle me with
hyssop, and I shall be made clean;
You will wash me and I will be made
whiter than snow. 10. You will make me
hear joy and gladness; the bones that
have been humbled will rejoice. 11. Turn
Your face away from my sins, and blot
out all my iniquities. 12. Create in me a
clean heart, O God, and renew a right
spirit within me. 13. Cast me not away
from Your presence, and take not
Your Holy Spirit from me. 14. Restore
unto me the joy of Your salvation,

Навчатиму беззаконників шляхів
Твоїх, і нечестиві навернуться до
Тебе. 16. Визволи мене від вини
кривавої, Боже, Боже спасіння
мого, і язик мій радісно славитиме
правду Твою. 17. Господи, відкрий
уста мої і язик мій сповістить
хвалу Твою. 18. Бо коли б Ти жертви
забажав, приніс би я; всепалення
Ти не бажаєш. 19. Жертва Богові
— це дух упокорений, серцем
скорботним і смиренним Ти не
погордуєш. 20. Ублажи, Господи,
благоволінням Твоїм Сіон і нехай
збудуються стіни Єрусалимські.
21.
Тоді буде угодна Тобі жертва
правди, Приношення і всепалення.
Тоді покладуть на жертовник Твій
тельців.

and with Your governing spirit
establish me. 15. I will teach transgressors Your ways and the ungodly
will turn back to You. 16. Deliver me
from blood-guiltiness, O God, God
of my salvation; and my tongue
will rejoice in Your righteousness.
17.
O Lord, You will open my lips, and
my mouth will declare Your praise.
18.
For if You had desired sacrifice, I
would have given it; with whole-burnt
offerings You will not be pleased.
19.
A sacrifice to God is a broken spirit;
a heart that is broken and humbled,
God will not despise. 20. Do good,
O Lord, in Your good pleasure to
Zion, and let the walls of Jerusalem
be built. 21. Then will You be pleased
with a sacrifice of righteousness, with
oblation and whole-burnt offerings.
Then they will offer bullocks upon
Your altar.

7
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15.
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Ўde 1, tn 6.

Пёснь №, глaсъ ѕ7 .

Irmos:

Їрм0 съ:

і покровитель став
Помічник
мені на спасіння. Це Бог мій

has become Helper and
HeProtector
for me unto salvation.

— і прославлю Його, Бог отця
мого — і звеличу Його; славно бо
прославився.

He is my God — and I glorify Him,
God of my fathers — and I exalt Him,
for He is greatly glorified.

(Вих 15: 2, 1; Пс 117: 14)

(Ex 15: 2, 1; Ps 117: 14)

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

чого
почну
оплакувати
Зокаянного
мого життя діяння?

1

shall I begin to weep for
Where
the actions of my wretched life?

Який
же
покладу
початок,
Христе,
нинішньому
риданню?
Але як Милосердний подай мені
відпущення гріхів.

What first-fruit shall I offer, O Christ,
in this my lamentation? But in Your
compassion grant me remission of
sins.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

окаянная душе, разом
Гряди,
із плоттю твоєю, Творцеві

2

wretched soul, together
Come,
with your flesh, to the Creator

всіх сповідайся, покинь, нарешті,
колишню
нерозсудливість
і
принеси Богу в покаянні сльози.

of all. Make confession, and abstain
henceforth from your past brutishness;
and offer to God tears of repentance.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

в
переступі
Наслідуючи
первозданного Адама, пізнав

3

transgressions I have rivalled
InAdam
the first-formed, and I have

я себе відкинутим від Бога, від
вічного царства і блаженства Його
через гріхи мої.

found myself stripped naked of God,
of the eternal kingdom and its joy,
because of my sins.

(Бут 3)

(Gn 3)
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

мені, окаянная душе,
Горе
чому ти уподібнилася першій

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
4

miserable soul!
WoeHowtoyouyou,
are like the first Eve!

Єві: ти бачила зле, і жорстоко
поранилась — торкнулася ти
дерева і скуштувала зухвало
безумства поживу.

For you have looked in wickedness
and were grievously wounded; and
you have touched the tree and rashly
tasted the deceptive food.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Єви тілесної постала
Замість
в мені Єва мислена — це

5

of the visible Eve, I have
Instead
Eve in my mind: the passionate

плотські
пристрасні
помисли,
що солодять мою думку, проте
завжди вони є гірким напоєм.

thought in the flesh, showing me what
seems sweet; yet whenever I taste
I find it bitter.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

був
Справедливо
з Едему Адам, бо

вигнаний
не зберіг
єдину Твою заповідь, Спасе.
Яке ж страждання чекає на
мене, хто завжди відкидає Твої
животворні слова?

6

was justly banished from
Adam
Eden because he disobeyed one

commandment of Yours, O Saviour.
What then shall I suffer, for I am
always rejecting Your words of life?

(Heb 12: 25; Gn 3: 23)

(Євр 12: 25; Бут 3: 23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

я Каїнове вбивство
Перевершив
і свідомо став убивцею

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
7

душевного сумління, оживив плоть
і поборював душу злими моїми
діяннями.

choice I have shared in the
Bymurder
by Cain: I have become

a murderer of the conscience of my
soul, bringing the flesh to life, and
making war on the soul by my wicked
actions.

(Бут 4: 8)

(Gn 4: 8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

я, Ісусе, праведНе уподібнився
ному Авелю й ніколи не

приніс Тобі ні дарів приємних,
ні діл богоугодних, ні жертви чистої,
ані життя непорочного.
(Бут 4: 4)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
8

12

I have not been like Abel
O Jesus,
in his righteousness. I have

never offered You acceptable gifts, or
godly actions, or a pure sacrifice, or
an unblemished life.
(Gn 4: 4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

одібно до Каїна, і ми окаянна
Пдуше,
разом принесли Твор-

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
9

soul, like Cain we too
O wretched
have offered together defiled

цеві нечестиві діяння, і жертву
порочну, і все нікчемне життя —
разом, тому і засуджені!

actions and a polluted sacrifice and
a worthless life to the Creator of all;
and so we are also condemned.

(Бут 4: 5; Євр 11: 4)

(Gn 4: 5; Heb 11: 4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

той гончар, оживотворив,
Немов
Творче, земний порох і дав мені

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
10

the potter You gave life to the
Asclay,
giving me flesh and bones,

плоть і кості, й дихання та життя,
але, Сотворителю мій, Визволителю
мій і Судде, прийми мене, що каюся.

and breath and life. But accept me
in repentance, O my Maker and
Deliverer and Judge.

(Бут 2: 7; Єр 18: 1-10; Рим 9: 21)

(Gn 2: 7; Heb 18: 1-10; Rom 9: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Тобі, Спасе, гріхи,
Сповідаю
що вчинив, душі і тіла мого

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
11

confess to You, O Saviour, the
Isins
that I have committed, the

рани, бо їх заподіяли мені, мов
розбійники,
внутрішні
убивчі
помисли.

wounds of my soul and body, which
murderous thoughts, like bandits,
have inflicted inwardly on me.

(Лк 10: 30)

(Lk 10: 30)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

я і згрішив, Спасе, але
Хоч
знаю, що Ти — Чоловіко-

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
12

любець: караєш милостиво, і
гаряче милуєш, бачиш сльози і
поспішаєш, як люблячий батько,
що кличе блудного.

though I have sinned,
AndO Saviour,
yet I know that You

are a lover of mankind. You chastise
with mercy and are fervent in
compassion. You see the tears and
run to meet me, like the father
welcoming back the Prodigal.

(Лк 15: 20)

(Lk 15: 20)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Покинутого
вратами,

перед
Твоїми
Спасе, не відкинь
мене, негідного, на старості до аду,
але перед кінцем, Чоловіколюбче,
даруй мені відпущення гріхів.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
13

13

cast me out before Your
Having
gates, O Saviour, do not, in my old

age, cast me down empty into hell; but
before the end, as You are the Lover of
mankind, grant me remission of sins.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Розбійникам
я своїми

до рук потрапив
помислами; вони
мене вразили, і тепер я ввесь
у ранах, але Ти, Христе Спасе,
прийди і зціли мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
14

wounded all over by them, beaten and
bruised. But You Yourself came to me,
Christ Saviour, to heal me.

(Лк 10: 30)

(Lk 10: 30)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

бачив мене і
Священик
зупинився, й левит у

не
біді
залишив нагого. Але, Ти, Ісусе,
що з Марії засяяв, прийди і
помилуй мене.

the one who fell among thieves
I am
— my own thoughts; now I am

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
15

me first, the Priest passed
Seeing
by on the other side, and the

Levite, looking in terror, despised my
nakedness. But, O Jesus, who sprang
from Mary, You came to me to take
pity on me.

(Лк 10: 31-33)

(Lk 10: 31-33)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ѓ

гнче Божий — Ти взяв гріхи
всіх, візьми і з мене тяжкий
тягар гріховний і, як милосердний,
подай мені сльози зворушення.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
16

of God, who take away
O Lamb
the sins of all, take from me

the heavy yoke of sin, and as You
are compassionate give me tears of
compunction.

(Йн 1: 29)

(Jn 1: 29)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

час, приходжу
Покаяння
Тебе, Сотворителя мого

до
—
візьми з мене тяжкий тягар
гріховний і, як милосердний, подай
мені сльози зворушення.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
17

me the heavy yoke of sin, and in
Your compassion give me tears of
compunction.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

погидуй мною, Спасе, не
Невідкинь
мене од лиця Твого,

time for repentance: I come
It tois You,
my Creator. Take from

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
18

me, O Saviour;
Dodonotnot reject
cast me away from Your

зніми з мене важкий тягар
гріховний і, як милосердний подай
мені сльози зворушення.

presence. Take from me the heavy
yoke of sin, and in Your compassion
give me tears of compunction.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

14

й невільні провини мої,
Вільні
явні й таємні, відомі й невідомі

19

forgive all my sins,
O Saviour,
voluntary and involuntary,

— усе, Спасе, як Бог очисти і спаси
мене.

manifest and hidden, known and
unknown, for You are God: be merciful
to me and save me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

ід ранньої
Впереступав

юности, Христе,
я Твої заповіді,
проводив життя своє в пристрастях, не турбуючись тим і не
вболіваючи. Тому благаю, Спасе:
хоч при кінці спаси мене.

20

Ruled by the passions, I have passed
my whole life in heedlessness and
sloth. Therefore even at the end I cry
to You, O Saviour: Save me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

душевне,
Спасе,
Багатство
я змарнував у блуді, тому

my youth, O Christ, I have
From
rejected Your commandments.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
21

hunger I cry: O Saviour,
InI my
have wasted all my substance

не маю плодів благочестивих;
і
голодний,
я
кличу:
Отче
милосердний,
поспіши
мене
помилувати.

in riotous living, and I am barren of
the fruit of piety. O Father, in Your
compassion You ran to meet me to
take pity on me.

(Лк 15: 13, 17)

(Lk 15: 13, 17)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

о Тебе припадаю, Ісусе —
згрішив я перед Тобою,
очисти мене, візьми з мене
тяжкий
тягар
гріховний
—
і, як милосердний, подай мені
сльози зворушення.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
22

be merciful to me. Take from me
the heavy yoke of sin, and in
Your compassion give me tears of
compunction.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

е увійди на суд зі мною, вноНсячи
мої діяння, досліджуючи

I fall down at Your feet.
OJesus,
I have sinned against You:

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
23

слова і виправляючи помисли, а у
щедротах спаси мене, Всесильний,
нехтуючи моїми провинами.

not enter into judgement with
Do me,
bringing before me the

things I should have done, examining
my words and correcting my impulses.
But in Your pity overlook such things,
and save me, O All-powerful.

15

Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

мені зверху світлосяйну
Подай
благодать від вищого Божест-

24

me the light of grace,
Grant
from divine providence on high,

венного промислу, щоб уникнути
затьмарення пристрастями і щиро
оспівувати подвиги твого, Маріє,
житія.

to flee from the darkness of the
passions and to sing fervently the
joyful narrative of your life, O Mary.

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

перед
Схилившись
венним Христовим

Божестзаконом,
ти приступила до Нього, покинувши
нестримне прагнення насолод, і всі
чесноти, як єдину, з благоговінням
Ти виконала.

25

before the divine laws
Bowing
of Christ, you have drawn near

to Him, forsaking the ungovernable
longings of sensual pleasure; and you
have most reverently accomplished all
the virtues as if they were one.

Ґндрeю:

To our holy Father, Andrew:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.

cвоїми, Андрію,
Молитвами
визволи нас від пристрастей

26

your
intercessions,
Through
O Andrew, deliver us from

безчесних,
і
ми
молимось,
покажи нині спільниками царства
Христового покажи нині тих, що
з вірою і любов’ю оспівують тебе,
всехвальний.

shameful passions, and, we pray you,
make us now partakers of Christ’s
Kingdom, as with faith and love we
sing your praises, O glorious one.

W

W

eeСлава

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

16

Triadicon:

Трb ченъ:

Тройце, в одиниці
Присносущна
поклоняєма — зніми з мене

27

beyond being, worshipped
Trinity
in unity, take from me the heavy

важкий тягар гріхів моїх і як
милосердна подай мені сльози
розчулення.

yoke of sin, and in Your compassion
grant me tears of contrition.

eeІ

eeBoth

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

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

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

надіє і заступнице
Богородице,
тих, хто Тебе прославляє —

of God, the
Mother
protection of those

зніми з мене важкий тягар гріхів
моїх і як Владичиця чиста, прийми
мене, що каюся.

help and
who sing
praise to you, take from me the heavy
yoke of sin, and, pure Lady, accept
me in repentance.

7

7

28

17

Ўde 2.

Пёснь в7.

Irmos:

Їрм0 съ:

O heaven, and I shall speak
Attend,
— and sing in praise of Christ,

С

лухай, небо, і промовлю — і в
піснях прославлю Христа, Що
від Діви тілом прийшов.

who took flesh from a Virgin and came
to dwell among us.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

С

лухай, небо, і звіщу; земле,
почуй голос того, хто кається
перед Богом і прославляє Його.

1

voice of one who repents before God
and sings His praise.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

очуй мене, Боже, Спасе
мій, зглянься милостивим
Твоїм оком, і прийми моє тепле
сповідання.

O heaven, and I shall
Attend,
speak; give ear, O earth, to the

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
2

on me, God my Saviour, with
Look
Your merciful eye, and accept my

fervent confession.

(Prv 15: 3; Ps 33: 15)

(Прип 15: 3; Пс 33: 15)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

грішив я, Господи, більше
за всіх, один згрішив перед
Тобою, але як Бог змилуйся, Спасе,
над творінням Твоїм.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
3

(1 Тим 1: 15)

I

have sinned more than all people;
I alone have sinned against You.
But as God take pity on Your creation,
O Saviour.
(1 Tm 1: 15)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

18

Б

уря
зла
мене
оточує,
милосердний Господи —
але, як Петрові, простягни й мені
Свою руку.

4

of evils surrounds
A storm
O compassionate Lord;

me,
but
stretch out Your hand also to me as
You did to Peter.

(Мт 14: 31)

(Mt 14: 31)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

блудниця, і я приношу
Як сльози;
Милостивий очисти

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
5

мене, Спасе, Твоїм милосердям.

tears of the harlot I too offer to
The
You, O Merciful One. Take pity on

me, O Saviour, in Your compassion.

(Лк 7: 38; 18: 13)

(Lk 7: 38; 18: 13)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

атьмарив я красу душі своєї
похотями пристрастей і весь
розум свій перетворив на порох.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
6

soul, and turned my whole mind
entirely into dust.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Р

озідрав я тепер свою першу
одежу, що його виткав мені
Творець на початку — і тепер лежу
нагий.

the lusts of passion I have
Withdarkened
the beauty of my

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
7

now torn the first robe that
I  have
the Creator wove for me from the

beginning, and now I lie naked.

(Gn 3: 21)

(Бут 3: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

О

дягнувся я у розідрану одежу,
яку змій зіткав мені порадою, і
соромлюся.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
8

clothed myself in the torn
I  have
garment that the serpent wove for

me by his counsel, and I am ashamed.

(Бут 3: 4-5)

(Gn 3: 4-5)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

оглянув я на красу дерева і
спокусився розумом, і тепер
лежу нагий і соромлюся.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
9

on the beauty of the tree
I  looked
and my mind was deceived; and

now I lie naked and ashamed.

(Бут 3: 7)

(Gn 3: 7)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

сі вожді пристрастей орали на
хребті моєму, продовжуючи
на мені свої беззаконня.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
10

the ruling passions have worked
All on
my back, lengthening their

evils on me.

(Пс 128: 3)

(Ps 128: 3)

19

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

нівечив я красу первісну,
і доброту свою погубив я —
тепер лежу нагий і соромлюся.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
11

now I lie naked, and I am ashamed.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ш

куряную одежу пошив мені
гріх, і зняв з мене першу
Боговиткану одіж.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
12

(Gn 3: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
13

З

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
14

О

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
15

(Gn 3: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

stained the garment of my
I have
flesh, and defiled what was made

in Your image and likeness, O Saviour.

(Бут 3: 21)

іддався я на згубу пристрастям
і земного тління, тому й донині
ворог мені допікає.

clothed in a garment that is
I  am
stained and defiled with blood —

the product of a life of passion and
self-indulgence.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

сквернив я ризу плоті моєї
і спотворив те – що за образом
Твоїм, Спасе, і за подобою.

clothed with the raiment of
I  am
shame as with fig leaves, as a

reproach for my self-willed passions.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

одягнувся я в ризу сорому,
що ганебно закривавлена
течією життя мого пристрасного і
пожадливого.

sewed for me garments
Sinof has
skin; it has stripped me of the

robe that God once wove for me.

(Бут 3: 21)

окрито мене одягом сорому,
мов листям смоковниці, на
ознаку моєї свавільної пристрасті.

lost the beauty and dignity
I  have
with which I was first created, and

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
16

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

fallen beneath the pain
I have
passions and the corruption

of
of
material things; and from then until
now the enemy oppresses me.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

20

любов до земних речей
Яобрав
і багатства нестриманістю

17

своєю, Спасе, і нині знемагаю під
важким тягарем.

of voluntary poverty,
Instead
O Saviour, I have preferred a life

in love with possessions and in love
with material things, and now I wear
the heavy yoke.

(Мт 5: 3)

(Mt 5: 3)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

рикрасив я свій тілесний образ
розмаїтим одягом нечистих
помислів, тому і підлягаю нині
осудженню.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
18

adorned the human shape
I  have
of my flesh with the many-

coloured coat of shameful thoughts,
and I am condemned.

(1 Йн 5: 21)

(1 Jn 5: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

іклуючись ревно про зовнішні
прикраси,
я
знехтував
внутрішню — богоподібную скинію.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
19

cared only for the outward
I  have
adornment, and have neglected

what is within — a body bearing the
divine likeness.

(1 Пт 3: 3-4)

(1 Pt 3: 3-4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

являючи
мерзенність
моїх
пристрастей, любострасними
бажаннями, я загубив красу
розуму.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
20

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

оховав я пристрастями красу
первісного образу, Спасе –
а Ти, як колись драхму, пошукай і
знайди її.

my
Withgiven

lustful desires I have
form to the deformity
of the passions and disfigured the
beauty of my mind.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

21

I have discoloured with
O  Saviour,
the passions the first beauty of

the image. But, as once with the lost
coin — seek it and find it.

(Лк 15: 8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

грішив я і, як блудниця, каюся:
один я згрішив перед Тобою;
як миро, прийми, Спасе, і мої
сльози.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
22

against You. Accept my tears also as
sweet ointment, O Saviour.

(Лк 10: 30)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

the harlot I cry to You: I have
Likesinned,
I alone have sinned
(Lk 18: 13)

21

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

і Давид, послизнувся я,
Якупав
у блуд і осквернився,

23

але омий і мене, Спасе, сльозами.

David, I have fallen through
Likeincontinence,
and I am covered

with filth. But with my tears, You,
O Saviour, have washed me clean.

(2 Цар 11: 1-4)

(2 Kgs 11: 1-4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

О

чисти мене, — як митар,
благаю; очисти мене, Спасе,
ніхто з дітей Адамових так не
згрішив, як я згрішив перед Тобою.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
24

Tax Collector I cry to You:
LikeBethe merciful,
O Saviour, be

merciful to me. For no child of Adam
has ever sinned against You as I have
sinned.

(Лк 18: 13)

(Lk 18: 13)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

е маю я ні сліз, ні покаяння,
ні жалю у серці. Сам це мені
Спасе, як Бог даруй.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
25

grant them to me Yourself.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

верей Твоїх не зачини в той
час, Господи, Господи, переді
мною, але відкрий їх для мене, бо
каюся перед Тобою.

no tears, no repentance,
I have
no contrition. O Saviour, as God,

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
26

Lord, do not close Your door
Lord,
against me then; but open it to

me who repent to You.

(Mt 25: 11)

(Мт 25: 11)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ч

оловіколюбче,
що
бажаєш
спастися усім; як Благий
приклич і прийми мене, що каюся.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
27

of mankind, who desire that
OLover
all shall be saved, call me back,

as You are good, and accept me in
repentance.

(1 Тим 2: 4)

(1 Tim 2: 4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

очуй, Спасе, зітхання душі
моєї, прийми сльози очей моїх
і спаси мене.

W

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
28

ear to the groaning of my
Give
soul, and accept the drops that

fall from my eyes, O Saviour, and save
me.

22

W

To the Theotokos:

Бцd э:
Пресвятая Богородице, спаси нас!

П

речиста
Богородице
Діво,
єдина всехвальна, молися
ревно, щоб спастися нам.

Most holy Mother of God, save us.
Virgin Mother of God,
Undefiled
alone all-praised, intercede

29

7

fervently for our salvation.

7

23

Irmos:

Їрм0 съ:

I am God, who of old
See,insee,thethatdesert
rained down

З

найте, знайте, що Я є Бог,
Що манну дощем послав і
воду із каменя виточив у давнину
в пустині людям Моїм десницею
єдиною і силою Моєю.

manna and made springs of water
flow from the rock for my people, by
my right hand alone and by my power.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

З

найте, знайте, що Я є Бог.
Слухай, душе моя, Господа,
Який взиває, і облиш колишній свій
гріх, і бійся Його як непідкупного, і
як Суддю, і Бога.

30

I am God. —
See,Giveseeear, that
my soul, to the Lord

as He cries, and forsake your former
sin, and fear Him as Avenger and as
Judge and God.

(Втор 23: 35; Євр 10: 30)

(Dt 23: 35; Heb 10: 30)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

К

ому ти уподібнилася, багатогрішна душе, як не першому
Каїну й тому Ламеху, ти каменувала
тіло злочинствами й розум забила
безсловесними прагненнями.

31

(Бут 4; 4: 23)

To

whom shall I liken you,
O soul of many sins?
Alas, to the first Cain, and to that
Lamech. For you have stoned your
body to death with evil deeds, and
killed your mind with inordinate lusts.
(Gn 4; 4: 23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

З

гадавши
всіх,
хто
жив
до Закону, душе моя,
не
уподібнилася
ти
Сифові,
не наслідувала ні Еноса, ані
Еноха, що взятий на небо, ні Ноя;
тому
залишилася
ти,
душе,
позбавленою життя праведників.

32

call to mind all who were
O soul,
before the Law. You have not

been like Seth, or followed Enos, or
Enoch who was translated to heaven,
or Noё; but you are found to be
lacking the life of the righteous.
(Gn 5)

(Бут 5)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

24

Т

и одна, душе моя, відкрила
безодні гніву Бога твого.
Потопила, немов землю, всю плоть,
і діяння, і життя й залишилася поза
спасенним ковчегом.

33

soul, you alone have opened
My the
windows of the wrath of

your God, and you have flooded,
as the earth, all your flesh and your
deeds and your life; and you have
remained outside the Ark of salvation.

(Бут 6-8)

(Gn 6-8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

бив я мужа собі на рану,
а юнака — собі на біду,
ридаючи, голосив Ламех. А ти,
душе, не тремтиш, хоч забруднила
тіло й осквернила розум?

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
34

killed a man to my bruising
I have
and a young man to my hurt —

said Lamech, as he cried aloud,
lamenting. O my soul, do you not
tremble then, for you have defiled
your flesh and stained your mind?

(Бут 4: 23)

(Gn 4: 23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

, як

О

наслідував я першого
вбивцю Ламеха — я душу убив
немов мужа, а розум немов юнака,
і як той Каїн-убивця, убив я тіло
своє, немов брата, пожадливими
бажаннями.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
35

I have emulated Lamech,
Oh,thehowmurderer
of old, slaying my

soul like the man — and my mind like
the young man. And with longings
for sensual pleasures I have slain
my body as a brother, like Cain the
murderer.

(Бут 4: 23)

(Gn 4: 23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

хитрилася б ти, душе, збудувати вежу і поставити твердиню
своїм пожаданням, коли б Творець
не змішав замисли твої й не звалив
до землі хитрування твої!

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
36

fortress for your lusts; but the Creator
confounded your plans and dashed
your constructions to the ground.

(Бут 11: 3-4)

(Gn 11: 3-4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

обитий я, синяками покритий:
ось стріли ворожі, що
зранили мою душу і тіло; це рани,
нагноєння, та струпи голосять
про
вдари
свавільних
моїх
пристрастей.

you cleverly planned to
Osoul,
build a tower, and to construct a

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
37

25

am wounded, I am struck: see the
I arrows
of the enemy which have

pierced my soul and my body; see
the wounds, the festering sores, and
the maimings — cry the blows of my
freely-chosen passions.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олись Господь послав дощем
вогонь, і спалив у гніві нестямне беззаконня содомлян; а ти,
душе, розпалила вогонь геєнський,
і в ньому будеш спалена.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
38

(Бут 19: 24)

to anger
Roused
transgression, the

by their
Lord once
rained down fire from the Lord and
burnt up the men of Sodom. And you,
O soul, have kindled the fire of
Gehenna, in which you will burn with
them.
(Gn 19: 24)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

розумійте й побачте: Я —
Бог, Який серця випробовує,
наглядає думки, викриває вчинки
й палить гріхи, та сироту, покірного
і вбогого, захищає.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
39

and see that I am God,
Know
searching out hearts, punishing

thoughts, reproving actions, burning
up sins, and favouring the orphan and
the humble and the poor.

Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

П

отопаючи в безодні зла, Маріє,
ти руки свої простягла до
милосердного Бога, і Він, як
Петрові,
чоловіколюбно
руку
Божественну
простяг,
всіляко
шукаючи твого навернення.

40

to the merciful God. And as to Peter,
in His love for mankind He stretched
out His divine hand to you, seeking in
every way your conversion.

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

І

з усією любов’ю та ревністю
ти навернулася до Христа,
покинувши колишній шлях гріха,
і жила у непрохідних пустелях,
виконуючи у чистоті Божественні
заповіді.

in the abyss of wickedness,
Sunk
O Mary, you lifted up your hands

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
41

and longing you
Withhaveeagerness
run to Christ, turning from

your former path of sin, and being
sustained in the trackless wilderness,
and thereby fulfilling in purity the
divine commandments.

26

To our holy Father, Andrew:

Ґндрeю:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

Б

ачимо,
бачимо,
о
душе,
чоловіколюбство Бога і
Владики, тому раніше кінця зі
сльозами припадімо до Нього,
взиваючи: за молитви Андрія,
Спасе, помилуй нас.

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.
42

us see, O soul,
Lettheuslovesee,for letmankind
of the God

and Master; and before the end,
with tears let us fall down before
Him, crying aloud: At the prayers of
Andrew, O Saviour, have mercy on us.

W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Triadicon:

Трb ченъ:

Б

езначальна,
несотворена
Тройце, нероздільна Єдинице!
Прийми мене, що каюся, спаси
мене, грішного, бо я — Твоє
творіння; не відкинь мене, але
помилуй і визволи від вогненного
засудження.

43

in repentance, and save me, a sinner.
I am Your creation, do not reject me,
but spare me and deliver me from the
fire of condemnation.

eeІ

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

Бг bр 0диченъ:

П

речиста
Владичице
Богородителько, надіє для тих,
хто до Тебе прибігає, і пристановище тих, хто в бурі, моли
всемилостивого Творця і Твого
Сина Твоїми молитвами і мене
помилувати.

7

Trinity without beginUncreated
ning, undivided Unity: accept me

eeBoth

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

44

Theotokion:

Lady, Mother of God,
Mostthepure
hope of those who run

to you and the haven of the stormtossed, through your prayers grant
that your merciful Creator and Son
may be merciful even to me.

27

7

Ўde 3.

Пёснь G.

Irmos:

Їрм 0 съ:

my
Establish
unshaken

Н

а непорушному, Христе, камені
заповідей Твоїх утверди мої
помисли.

thoughts on the
rock of Your
command-ments, O Christ.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

В

огонь від Господа, як дощ,
пославши колись Господь
землю Содомську спалив.

1

rained down fire
ThefromLordtheonce
Lord, and consumed

the land of Sodom of old.

(Бут 19: 24)

(Gn 19: 24)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

пасайся на горі, душе моя,
як той Лот, й у Сигорі ховайся.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
2

save yourself on
O  soul,
mountain like Lot, and

the
take

refuge in Seegor.

(Бут 19: 22)

(Gn 19: 22)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

тікай, душе, від полум’я, тікай
від содомського горіння,
тікай від знищення Божественним
вогнем.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
3

flee from the flames, flee
O  soul,
from the burning of Sodom, flee

from destruction by the fire of God.

(Dt 4: 24; Heb 12: 29)

(Втор 4: 24; Євр 12: 29)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

повідаюся Тобі, Спасе: Згрішив,
згрішив я перед Тобою.
Але послаби і прости мене, як
Милосердний.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
4

to You, O Saviour: I have
I confess
sinned, I have sinned against You.

But, as You are compassionate,
absolve and forgive me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

28

З

грішив я один перед Тобою,
згрішив більше за всіх, але,
Христе Спасе, не відкинь мене!

5

O Saviour Christ, do not reject me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и є Пастир добрий, знайди
мене, ягня, й не відкинь мене,
заблудлого.

have sinned against You,
I alone
I have sinned more than all;

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
6

Good Shepherd:
Youseekareme,thethe lamb,
and, though

I have strayed, do not forget me.

(Йн 10: 11-14)

(Jn 10: 11-14)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и

солодкий, Ісусе, Ти єси
Сотворитель мій, Тобою,
Спасе мій, оправдаюся.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
7

the sweet Jesus, You are
YoumyareCreator;
in You, O Saviour,

I shall be justified.

W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Трb ченъ:

Е

диний у Тройці, Боже: Cпаси
нас від омани, спокус та
небезпек.

8

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

Р

адуйся, утробо, що Бога
вмістила, радуйся, престоле
Господній, радуйся, життя нашого
Мати.

one God, save us from
OTrinity,
delusion and temptations and

misfortunes.

eeІ

Бг bр 0диченъ:

Triadicon:

eeBoth

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

9

Theotokion:

womb that received God!
Rejoice,
Rejoice, throne of the Lord!

Rejoice, Mother of our Life.

:

:
29

Irmos:

Їрм 0 съ:

establish
OLord,
heart on the

У

тверди, Господи, на камені
заповідей Твоїх, захитане
серце моє, бо ти єдиний, Святий і
Господь.

my wavering
rock of Your
commandments, for You alone are
holy and Lord.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

В

  Тобі, Нищителю смерти, я
знайшов джерело життя
і перед кінцем від серця мого
взиваю до Тебе: згрішив я, Господи,
помилуй і спаси мене!

10

acquired You, source of life,
I  have
the destroyer of death; and from

my heart before the end I cry to You:
I have sinned, be merciful and save
me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Н

аслідував я, Спасе, блудодіяння нечестивих, що жили
за праведного Ноя, і тим успадкував їхнє осудження — загибель у
потопі.

11

wantonness in the time of Noё; I have
inherited from them the condemnation
to drown in the flood.

(Бут 6)

(Gn 6)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

грішив я, Господи, згрішив
я перед Тобою, змилуйся
над мною бо немає між дюдьми
грішника, якого я не перевершив
би гріхами.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
12

Н

sinned, O Lord, I have sinned
I have
against You; be merciful to me, for

there is no sinner amongst humans
whom I have not surpassed in sins.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

аслідуючи Хама, глумителя
над батьком, ти не прикрила,
душе, сорому ближнього, не
відвернувши від нього свій погляд.

I have followed the
OSaviour,
example of those who lived in

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
13

you have followed that
O  soul,
Ham, who sinned against his

father; you have not covered your
neighbour's shame, walking backwards with averted gaze.

(Бут 9: 20-27)

(Gn 9: 20-27)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

30

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Н

е успадкувала ти, окаянна
душе, Симового благословення і не отримала, як Яфет,
просторих володінь на землі
відпущення.

14

nor have you received, like Japheth,
a spacious domain in the land of
forgiveness.

(Бут 9; 26-27)

(Gn 9; 26-27)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

І

з землі Харан, вийди від гріха,
душе моя, й поспішай у землю
вічного нетління яку колись Авраам
успадкував.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
15

(Gn 12: 4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
16

(Gn 12: 1)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

soul, you have heard how
MyAbraham
of old left the land of

his fathers and became a wanderer:
follow Him in his choice.

(Бут 12: 1)

атріарх пригостив ангелів під
дубом Мамврійським і тим на
старість отримав скарб обітниці.

soul, depart from the land of
MyHarran,
from sin and enter into

the land that Abraham inherited, which
flows with everlasting incorruption.

(Бут 12: 4)

и чула, душе моя, про Авраама,
що в давнину покинув батьківську землю і став подорожнім; його
вибір і ти наслідуй.

soul, you have not
Wretched
inherited the blessing of Sem,

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
17

the oak of Mamvre the Patriarch
At gave
hospitality to the angels;

in old age he inherited the rewards of
the promise.

(Бут 18: 1)

(Gn 18: 1)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

розумій, окаянна душе моя,
нову жертву всепалення,
таємно принесена Господеві —
Ісаака — і наслідуй його добровільний вибір.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
18

as a whole burnt offering — a new
sacrifice to the Lord: follow Him in his
choice.

(Бут 22: 2)

(Gn 22: 2)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и чула, душе, про вигнання
Ізмаїла, бо був народжений
рабинею; пильнуй, щоб і ти не
постраждала подібно за твою
похітливість.
(Бут 21: 10)

miserable soul, you know how
MyIsaac
was mystically presented

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
19

31

soul, be vigilant! You have
Myheard
how Ismael was driven

out as the offspring of a slave girl.
Watch lest you suffer the same
because of your lechery.

(Gn 21: 10)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

авній
єгиптянці
Агарі
уподібнилася ти, душе моя,
і стала рабою добросвавільно,
й породила нового Ізмаїла —
зухвальство.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
20

you have become like
Osoul,
Hagar the Egyptian of old: your

free choice has been enslaved and
you have given birth to a new Ismael,
stubborn wilfulness.

(Бут 16: 15)

(Gn 16: 15)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и знала, душе моя, про
ліствицю Якова, що з’явилася
від землі до неба, чому ж ти не
маєш твердого сходу благочестя?

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

21

My soul, you know the ladder of

Jacob, appearing from earth
to heaven. Why do you not have a
secure step of piety?

(Бут 28: 12)

(Gn 28: 12)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

священика Божого і
Наслідуй
царя усамітненого, Христову

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

22

подобу, життя у світі між людьми.

the example of the one set
Follow
apart as Priest of God and King,

the symbolic representation of the life
of Christ in the world among mankind.

(Євр 7: 1-4; Бут 14: 18)

(Heb 7: 1-4; Gn 14: 18)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

е зробися стовпом соляним,
душе, обернувшись назад,
бійся прикладу содомлян і рятуйся
на горі в Сигорі.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

23

(Бут 19: 26)

not look back,
Do become
a pillar

O soul, and
of salt. May
the precedent of Sodom make you
fearful, and may you go up to refuge
in Seegor.
(Gn 19: 26)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

тікай, душе моя, від полум’я
гріха, як той Лот, утікай від
Содома і Гоморри, втікай від вогню
всякого нерозсудливого бажання.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
24

soul, flee like Lot from the
Myburning
of sin; flee from Sodom

and Gomorrah; flee from the flame of
every abnormal desire.

(Бут 19)

(Gn 19)

32

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

омилуй, Господи, благаю Тебе,
помилуй мене, коли прийдеш
із ангелами Своїми, щоб воздати
всім справедливо за їхні діяння.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
25

come with Your angels to give to
everyone what is due for their deeds.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

н

е відкинь, Владико, моління
тих, що оспівують Тебе, але
будь милосердним, Чоловіколюбче,
і подай прощення тим, що з вірою
просять.

mercy, O Lord, have mercy
Have
on me, I cry to You, when You

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
26

do not reject the prayer of
OMaster,
those who sing praise to You,

but, O Lover of mankind, be merciful
and grant forgiveness to those who
ask with faith.

Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

О

хоплений я бурею і гріховним
хвилюванням, але, мати, ти
сама нині спаси мене і приведи
до пристановища Божественного
покаяння.

27

now yourself, O Mother, and lead me
to the haven of divine repentance.

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Р

абське благання й нині, преподобна, принеси до милосердної
Богородиці, молитвами своїми відкрий мені Божественний вхід.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
28

To our holy Father, Andrew:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

м

Mother, offer now your
Venerable
prayer also to the compassionate

Mother of God, and through your
intercessions open to me the divine
entrances.

Ґндрeю:

олитвами cвоїми даруй і мені
відпущення гріхів, о Андрію,
предстоятелю Критський, бо ти
добре знаєш тайни покаяння.

held fast by the tempest and
I  am
billow of sins; but keep me safe

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.
29

33

your prayers grant also to
Through
me release from debts, O Andrew,

Leader of Crete, for you are the best of
guides to the mystery of repentance.

W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Triadicon:

Трb ченъ:

Т

ройце простая, несотвореная,
безначальне єство, славима
у трьох Особах, спаси нас, хто з
вірою поклоняється Твоїй державі.

30

Trinity of Persons, save us who in faith
worship Your power.

eeІ

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

eeBoth

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

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

В

ід Отця безлітного Сина, Ти,
Богородителько,
породила
безмужно в літі. О дивне чудо:
залишаючись
Дівою,
грудьми
годуєш.

simple uncreated Nature
OTrinity,
without beginning, praised in a

31

Mother of God, strange wonder:
Owithout
knowing a man you

have conceived within time the Son,
who is from the Father outside time,
remaining a Virgin while giving suck.

:

:

Катавaсіа:

Katavasia:

establish
O Lord,
heart on the

У

тверди, Господи, на камені
заповідей Твоїх, захитане
серце моє, бо ти єдиний, Святий і
Господь.

my wavering
rock of Your
commandments, for You alone are
holy and Lord.

7

7
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Мaлаz є к3 теніA.

Small L itany.

Діaконъ: Ще і ще в мирі Господеві
помолімось.

Deacon: Again and again in peace,
let us pray to the Lord.

Вёрніи: Господи, помилуй.

Faithful: Lord, have mercy.

Діaконъ: Заступи, спаси, помилуй
і охорони нас, Боже, Твоєю
благодаттю.

Deacon: Help us, save us, have mercy on us and keep us, O God, by Your
grace.

Вёрніи: Господи, помилуй.

Faithful: Lord, have mercy.
Deacon: Commemorating our all-holy, pure, most blessed and glorious
Lady, Mother of God and Ever-Virgin
Mary, with all the Saints, let us entrust
ourselves and one another and our
whole life to Christ our God.

Діaконъ: Пресвятую,
Пречистую,
Преблагосло-венную,
Славную
Владичицю нашу Богородицю і
Приснодіву Марію зi всіма святими
пом’янувши, самі себе і один одного,
і все життя наше Христу Богові
віддамо.
Вёрніи: Тобі, Господи.

Faithful: To You, O Lord.

Їерeй: Бо Твоя влада, і Твоє є
Царство, і сила і слава — Отця,
і Сина, і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на віки віків.

Priest: For You are our God, and to
You we give glory — to the Father, the
Son, and the Holy Spirit, now and for
ever, and to the ages of ages.

Вёрніи: Амінь.

Faithful: Amen.

7

7
35

Сэдaлни, глaсъ }.

Sessional Hymns, tn 8.

ЇH сифа:

of Joseph:

radiating
Luminaries
eye witnesses of the

С

вітила богоподібні, апостоли
Спасові, просвітіть нас у
темряві життя, щоб тепер ми
побожно ходили за дня, світлом
стриманості
відганяючи
нічні
пристрасті світлом стриманості,
і щоб у радості побачили світлі
страсті Христові.

God,
Saviour,
illuminate us in the darkness of life, so
that we may now walk honourably as
in the day; with the torch of abstinence
may we drive out the passions of the
night, and behold with joy the light of
Christ's Passion.
eeGlory

eeСлава

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

Отцю, і Сину, і Святому

Духові.

of Theodore:

Fе 0дора:

Apostles, chosen by
O Twelve
God, offer now to Christ your

б

оговибрана
апостолська
Дванадцятко,
принесіть
нині благання Христові, щоб
дорогу посту усім нам пройти,
в зворушенні творячи молитви
і
ревно
плекаючи
чесноти,
щоб так перед усіма ми бачили
славне Воскресіння Христа Бога,
возносячи Йому хвалу і славу.

supplication, that we may all complete
the course of the Fast, accomplishing
our
prayers
with
compunction
and practising the virtues eagerly;
and so may we attain the glorious
Resurrection of Christ God, bringing
to Him praise and glory.

eeІ

eeBoth

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

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

36

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

of God, pray with the
O Mother
Apostles to the uncircumscribed

Б

огородице, моли разом із
апостолами Неосяжного Бога,
Сина та Слово, що невимовно і
незбагненно з Тебе народився,
— щирий спокій подати усьому
світові, і простити нам перед
кінцем наші наші гріхи і Царства
Небесного
найвищою
милістю
сподобити рабів Твоїх.

Son and Word of God, who was
born of you ineffably and beyond
understanding, that He may bestow
pure peace on the world, and grant
to us before the end forgiveness of
sins, and through the height of His
goodness count your servants worthy
of the heavenly kingdom.

7

7
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The Life of our
Venerable Mother,
Mary of Egypt

ЖитіE прпdбныz
мaтере нaшеz
Марjи Е^ гЂпетскіz

спи с1 анное с™ёйшимъ Сwфр0ніемъ,

a work of His Holiness,
Sophronios, Patriarch of Jerusalem.

Чтeц: Продовження житіє преподобної
матері
нашої
Марії
Єгипетської.

Reader: The continuation of the Life of
our Holy Mother Mary of Egypt.

І читець читає другу частину житіє
преподобної Марії Єгипетської.

And the Reader reads the second part of The
Life of our Venerable Mother, Mary of Egypt.

7

7

патріaрхомъ Їеrли 1мскимъ.
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Three Ўde Canon, tn 8.

Трипёснецъ, глaсъ }.

a work of Joseph

творeніе ЇH сифа

Цей трипіснець читається без поклонів.

This Canon is read without prostrations.

Irmos:

Їрм 0 съ:

я, Господи, про таїнство
Почув
Твого провидіння, зрозумів

діла Твої
Божество.

і

прославив

I have heard the mystery
O Lord,
of Your dispensation; I have

Твоє

considered Your works, and I have
glorified Your Godhead.

Припёвъ:

Refrain:

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

Христові апостоли,
Просвітлені
що
провели
життя
у

1

lived in abstinence, the
Having
enlightened Apostles of Christ

стриманості, час здержливості
і
нам
полегшують
своїм
заступництвом перед Богом.

by divine mediation comfort us in the
season of abstinence.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

Божественних учеників,
Собор
органе
дванадцятиструнний,

The
the

вознеси
пісню
спасительну,
бентежачи тим співи лукаві.

twelve-stringed instrument,
divine choir of Disciples,
sang a song of salvation, confounding
the songs of evil.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

напоїли ви
Вселенну
духовним і відігнали

дощем
посуху
багатобожжя, о всеблаженні.

W

2

3

ones, with the rain of the
All-blessed
Spirit you have watered all that

is under the sun, driving away the
drought of polytheism.

39

W

To the Theotokos:

Бцd э:
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Most holy Mother of God, save us.

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

О

  Діво Всечиста, що породила
Того,
Хто возніс нашу
смиренну природу, спаси мене,
упокореного, що жив зарозуміло.

4

have passed my life in arrogance:
Imake
me humble and save me, O

Pure One, who gave birth to Him who
has exalted our humble nature.

7

7
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Three Ўde Canon, tn 8.

Трипёснецъ, глaсъ }.

a work of Theodore

творeніе Fе 0дора

Цей трипіснець читається без поклонів.

This Canon is read without prostrations.

Irmos:

Їрм 0 съ:

heard the report of You,
I have
O Lord, and was afraid; I have

П

очув я, Господи, про таїнство
Твого провидіння, зрозумів
діла Твої і прославив Твоє
Божество.

considered Your works and glorify
Your power, O Master.

Припёвъ:

Refrain:

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

С

оборе всечесних апостолів,
Творця всіх ублагай помилувати нас, що тебе оспівуємо.

1

Maker of all, ask that He have mercy
on us who sing your praises.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

робітники Христові, апосЯк толи,
ви осяяли увесь світ

Божественним словом і
Йому приносите завжди.

Apostles of Christ, pray to God for us.
2

плоди

У

W

Christ's husbandmen, O ApostAs les,
you have tilled the whole

world with the divine word, and you
bring Him fruit at all times.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

любленим виноградом Христовим воістину ви були,
апостоли, духовне бо вино дали ви
для світу.

choir of Apostles,
All-honoured
in your intercessions to the

Apostles of Christ, pray to God for us.
3

you became a vineyard
O Apostles,
for Christ the truly beloved,

gushing out the wine of the Spirit on
the world.
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W

eeСлава

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Triadicon:

Трb ченъ:

Б

езначальна,
єдиноподібна,
всесильна Свята Тройце,
Отче, Слове і Святий Душе, Боже
наш, Світло і Життя, збережи своє
стадо.

4

Father, Word, Holy Spirit, O God,
Light and Life, guard Your flock.

eeІ

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

eeBoth

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

Бг bр 0диченъ:

Р

адуйся, престоле пломенистий,
радуйся, світильнику світлоносний, радуйся, горо освячення,
ковчеже життя, святого святих
скиніє.

Trinity, beyond all beginning,
Holyone
in form, all-powerful,

5

7

Rejoice,
lamp

Theotokion:

throne of fire; rejoice,
that bears the Light;
rejoice, mountain of sanctification,
ark of life, tabernacle, most holy place.

7

Потім, продовжається Великий Канон.

And we continue with the Great Canon.
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Ўde 4.

Пёснь д7.

Irmos:

Їрм 0 съ:

heard of Your coming,
TheO prophet
Lord, and he was afraid —

П

очув пророк про пришестя
Твоє, Господи, і убоявся, бо Ти
хочеш від Діви родитися і людям
явитися; і промовив: Почув я вістку
про Тебе і убоявся. Cлава силі
Твоїй, Господи.

how You were to be born of a Virgin
and revealed to mankind; and he
said: I have heard the report of You,
and I was afraid. Glory to Your power,
O Lord.

(Ав 3: 2)

(Hb 3: 2)

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

Cвоїх не зневаж і творіння
Діл Cвого
не відкинь, Судде

do not
OjustYourJudge,
works; do not

праведний! Хоч один я згрішив
як людина більше за будь-яку
людину, Чоловіколюбче — але
як Господь усіх, Ти маєш владу
відпускати гріхи.

despise
forsake
Your creation, even though I alone
have sinned as a human more than
all people, O Lover of mankind.
But as Lord of all You have the power
to pardon sins.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

к

інець наближається, душе,
наближається, а ти не дбаєш,
не готуєшся, час бо скорочується.
Пробудись, Суддя вже близько,
біля дверей. Як сон, як цвіт,
пробігає життя — нащо марно
турбуємось?

1

2

end draws near, O soul,
Theit draws
near; but you do not

trouble or prepare. The time grows
short, rise up: the Judge is near
the doors. As a dream, as a flower,
the days of our life pass swiftly.
Why do we trouble ourselves in vain?

(Мт 24: 33; Пс 38: 7)

(Mt 24: 33; Ps 38: 7)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

43

П

робудись, душе моя, і замислись над учинками своїми,
постав їх перед очі свої і пролий
над ними сльози; безбоязно
відкрий Христу свої думки та
діяння й оправдайся.

3

done, and set them before your face,
and let the drops of your tears fall.
With freedom to speak tell Christ your
actions and thoughts, and be justified.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

емає в житті ні гріха ні діяння,
ані зла, у якому я винний не
був би, Спасе, розумом і словом,
бажанням та наміром — і думкою
і діянням згрішив я, як ніколи хто
інший.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
4

Т

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
5

Л

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
6

(Gn 28: 12; Rom 12: 2; Ti 3: 5)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

(Бут 29: 16-30; 31-40)

which of old the great
Theoneladder,
among the Patriarchs saw,

is a sign, O my soul, of ascent through
action and rising through knowledge.
If, therefore, you wish to live in action
and knowledge and contemplation,
then be made new.

(Бут 28: 12; Рим 12: 2; Тит 3: 5)

пекоту дня та мороз нічний
мусив терпіти патріарх,
щоденно творячи прибуток: і пас,
і трудився і служився, щоб узяти
собі дві дружини.

this I am condemned, for this
ForI am
convicted in my misery by

my own conscience, which is more
forceful than anything in the world.
My Judge and Redeemer, who know
me, spare and deliver and save me,
Your servant.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

іствиця, яку бачив у древності
великий серед патріархів,
є показник, душе моя, про
сходження ділами і піднесення
розумом — коли хочеш жити в
діянні, мудрості та спогляданні, то
оновися.

has been in life no sin,
There
no deed, no wickedness, that I

have not committed, O Saviour. In
mind and in word, in intent and in design, in thought and in action, I have
sinned as no other has ever done.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

ому й звинувачений був
я
й
осуджений
совістю
своєю, окаянний, нічого нема у
світі суворішого за неї. Судде,
Визволителю мій і Провидче,
помилуй, визволи та спаси мене,
раба Твого.

to sobriety, O my soul. ConReturn
sider the actions that you have

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
7

44

the Patriarch endured
Intheprivation
burning heat of the day and the

frost of the night, making gains every
day, shepherding, fighting and serving,
so that he might gain his two wives.

(Gn 29: 16-30; 31-40)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

ві жінки — розумій це
діяльність і розум у спогляданні. Лія це діяння — бо багатодітна; а Рахіль — це розум, бо
здобута зусиллям. Отож, без
трудів, душе моя, ні діянь, ні
умоглядности не здобудеш.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
8

Leah is action – for she had many
children; and Rachel is knowledge –
for she toiled much. For without toil
neither action nor contemplation will
succeed, O soul.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

е спи, душе моя, кріпися,
як у древності великий
із патріархів, щоб здобути тобі
діяння з розумінням, щоб стати
таким розумом, який бачить Бога,
й перейти, через спогляданням,
у неприступний морок і стати
великим володарем.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
9

(Бут 32: 28; Лк 19: 13-15)

патріархів
дванадцять
патріархів і тайно утвердив для
тебе, душе моя, ліствицю діяльного
сходження: премудро розмістивши
дітей, як ступені, а свої кроки — як
возходження вверх.

Н

10

great one among the PatriThearchs
had the Twelve Patriarchs

as children, mystically setting up
for you, my soul, a ladder of ascent
through action, most wisely setting up
his children as the rungs, the steps for
ascent.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.
11

you have rivalled Esau the
Osoul,
hated, and given the birthright

of your former beauty to the deceiver,
and lost the paternal blessing, and
in your wretchedness have been
twice supplanted, in action and in
knowledge. Therefore repent now.

(Бут 25: 31; 27: 37)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

soul,
be
watchful,
courageous, like the great
one among the Patriarchs, so that you
may acquire action with knowledge,
so that you may be called “mind
that sees God,” and may reach by
contemplation the innermost darkness
and become a great merchant.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

аслідуючи, душе, ненависного
Ісава, ти віддала спокусникові
первородство первісної краси,
і втратила батьківське благословення і окаянна, впала двічі в
спокусу — діянням та розумом;
тому, нині покайся.

Omybe

(Gn 32: 28; Lk 19: 13-15)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

поміж
Великийпородив

the two wives, understand action
Byand
knowledge in contemplation.

(Gn 25: 31; 27: 37)

45

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

З

а пристрасть велику до жінок
Ісава назвали Едомом, він
завжди палав нестриманістю й
осквернявся похіттю, то й названий
Едомом, що значить “розпалення
гріхолюбивої душі”.

12

was called Edom because of
Esau
his extreme madness for women,

burning always with unrestrained
desires and stained with pleasures.
He was named ‘Edom’, which means
the red heat of a soul that loves sin.

(Бут 25: 30)

(Gn 25: 30)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

З

наючи про Іова, що сидів
на гноїщі й оправданий був,
моя душе, ти не наслідувала його
мужності. Не мала твердої волі
у всьому, що бачила, що пізнала
і чим випробовувана була, але
виявилася ти, нетерпелива.

13

soul, having heard of Job
O my
justified on a dung-hill, you have

not emulated his fortitude. You have
had no firmness of purpose in all that
you have experienced and known and
been tempted by, but have shown
yourself inconstant.

(Іов 1)

(Jb 1)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

ой, хто перше був на престолі
— тепер нагий на гноїщі та в
струпах; той хто мав багато дітей
і був славний — раптом бездітний
і бездомний. Він вважав гноїще за
палату а струпи замість бісеру.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
14

once on a throne is
Henowwhocastwasdown
naked on a dung-

hill. He who had many children and was
honoured is suddenly childless and
homeless. Yet he counted his dunghill
as a palace and his sores as pearls.

(Іов 2: 7-8)

(Jb 2: 7-8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

браний у царську гідність,
вінець та багряницю, чоловік
праведний та вельми багатий
— розкішні маєтки та численні
отари — вмить зубожів втративши
багатство, славу та царство.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
15

in diadem and purple, abounding in
riches and cattle, became suddenly
a beggar — stripped of wealth, glory
and kingship.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

він, більше всіх будучи
Якщоправедним
і чистим, не

уникнув сітей і пастки спокусника,
то що ти робитимеш, гріхолюбна й
окаянна душе, коли щось несподіване тебе спіткає?

of great wealth and
A  man
righteous, of royal dignity, clothed

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
16

46

If

he who was righteous and
blameless above all did not
escape the snares and pits of the
deceiver, what will you do, wretched
and sin-loving soul, when some
unexpected misfortune befalls you?

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

О

сквернив я тіло своє, духа
забруднив й увесь покрився
струпами; але, Ти, Христе, як лікар
зціли одне і друге, покаянням моїм
омий та очисти, чистішим від снігу
яви мене, мій Спасе.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
17

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

воє Тіло та Кров при розп’ятті
поклав Ти, о Слово, за всіх;
Тіло — щоб мене оновити, а Кров
— щоб мене омити, і духа віддав
Ти, Христе, щоб привести мене до
Твого Родителя.

П

have defiled my body, I have
stained my spirit, and I am
all covered with wounds: but as
physician, O Christ, heal them both for
me through repentance. Wash, purify
and cleanse me, my Saviour, and
make me whiter than snow.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

18

when You were crucified
O Word,
You offered Your Body and Your

Blood for the sake of all: Your Body
to refashion me, and Your Blood to
cleanse me; and You gave up the spirit, O Christ, to bring me to Your Father.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

осеред землі, Милосердний,
вчинив Ти спасіння, щоб ми
спаслися; добровільно розп’явся
Ти на древі — й Едем зачинений
відкрився; горішнє і долішнє,
творіння, і всі спасенні народи Тобі
поклоняються.

I

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
19

pity You worked salvation
Inin Your
the midst of the earth so that we

might be saved. Of Your own will You
were crucified on the Tree; and Eden,
closed until then, was opened. Things
above and things below, the creation
and all nations have been saved and
worship You.

(Пс 73: 12)

(Ps 73: 12)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

ехай буде мені купелем кров
із ребер Твоїх, а разом
і
питтям,
що
вилило
воду
прощення. Щоб обома я очистився,
помазавшися
й
напившися,
як мастю й питтям, Слово,
оживляючими Твоїми словами.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
20

that flows from
MayYourthesideBlood
be to me a font, and

may the Water that flows with it be a
drink of forgiveness, so that by them
both, O Word, I may be purified,
anointed and refreshed, having as
chrism and drink Your words of life.

(Йн 19: 34; Діян 7: 38)

(Jn 19: 34; Acts 7: 38)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
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З

алишений я поза чертогом
— без весілля, а також і
без вечері; світильник мій погас,
бо без єлею, чертога замкнено,
коли я спав, й вечеря з’їджена, а
я зв’язаний по руках і ногах, геть
викинений.

21

and also of the supper; for lack of oil
my lamp went out; while I slept the
bridal chamber was closed to me,
the supper was eaten, and I was cast
out, bound hand and foot.

(Мт 25; Лк 14: 7-35; Мт 22: 1-14)

(Mt 25; Lk 14: 7-35; Mt 22: 1-14)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ц

ерква здобула чашу, Спасе,
— це Твої живоносні ребра,
з Яких витікає нам подвійні потоки
— відпущення і розуміння, на
подобу обох Заповітів — Старого й
Нового.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
22

ч

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
23

(Gn 47: 9)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

М

of my life is short, filled
Thewithtime
trouble and evil. But accept

me in repentance and call me back
to knowledge. Do not let me become
the possession or the food of the
enemy; but, O Saviour, take pity on
me Yourself.

(Бут 47: 9)

арна й пуста високомовність
моя, тепер і серцем я
жорстокий, та разом з фарисеєм
не осуди мене; подай мені
смирення митаря й до нього
зарахуй мене, єдиний милостивий і
праведний Судде.

Saviour, the Church has been
Ourgranted
Your life-bearing side as

a chalice, from which there flows down
to us the twofold stream of forgiveness
and knowledge, representing the two
Covenants, the Old and the New.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

ас життя мого короткий,
переповнений хворобами та
лукавством, але прийми мене в
покаянні і приклич до розуму, щоб
не бути мені за здобиччю та їжею
чужому. Змилуйся, Спасе, Сам наді
мною.

deprived of the bridal chamber,
I am
and I am deprived of the wedding,

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
24

to speak boastfully,
NowwithI begin
rashness of heart, to no

purpose and in vain. O just Judge,
who alone have pity, do not condemn
me with the Pharisee, but grant me
the humility of the Tax Collector and
number me with Him.

(Лк 18: 9-14)

(Lk 18: 9-14)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
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З

наю я, Милосердний, що
згрішив я, осквернивши
сосуд моєї плоті, та прийми мене в
покаянні і приклич до розуму, щоб
бути мені за здобиччю та їжею для
чужому; Змилуйся, Спасе, Сам наді
мною.

25

contempt for the vessel of my flesh.
But accept me in repentance and call
me back to knowledge. Do not let me
become the possession or the food of
the enemy; but, O Saviour, take pity
on me Yourself.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

ушу
мою,
Милосердний,
осквернив я пристрастями,
став я сам собі ідолом, але
прийми мене в покаянні і приклич
до розуму, щоб не бути мені
за здобиччю та їжею чужому.
Змилуйся, Спасе, Сам наді мною.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
26

Н

One, I have become my
O  Merciful
own idol, harming my soul with

the passions. But accept me in repentance and call me back to knowledge.
Do not let me become the possession
or the food of the enemy; but, O Saviour, take pity on me Yourself.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

е послухав я Твого гласу і на
Писання Твоє, Законодавче,
не зважив, але прийми мене в
покаянні і заклич до розуму, щоб
не бути мені за здобиччю та їжею
чужому. Змилуйся, Спасе, Сам наді
мною.

One, I know that
OMerciful
I have sinned, that I have shown

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
27

not listened to Your voice,
Ihave
I have not heeded Your Scriptures,

O Giver of the Law. But accept me
in repentance and call me back to
knowledge. Do not let me become
the possession or the food of the
enemy; but, O Saviour, take pity on
me Yourself.

Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

Ж

ивучи
в
тілі
життям
безтілесних, преподобна, ти
воістину одержала велику милість
від Бога. Захищай нас, що з вірою
тебе почитають і благаємо тебе:
Визволи нас молитвами своїми від
усяких спокус.

28

Mother, you lived a
Venerable
bodiless life in the body, and you

truly received great grace from God.
Protect us who with faith honour you,
and, we entreat you, by your prayers
deliver us from every trial.
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Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Т

и впала у глибину великого
неподобства
і
була
нестриманою,
але
думкою
благою вийшла через діяльність,
піднявшись до найвищих чеснот, і
цим здивувала, Маріє, ангельську
природу.

29

brought down into
Youthewere
depth of great iniquities,

yet not held fast; but with better intent
you perceptibly ascended to the height
of virtue, beyond all expectation;
and the angelic nature was amazed,
O Mary.

Ґндрeю:

To our holy Father, Andrew:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.

А

ндрію,
отцівська
похвало,
стоячи перед Пребожественною Тройцею, не переставай
молитися, щоб нам визволитися
від муки, — з любов’ю закликаючи
тебе, всеблаженний, Божественний
предстоятелю, окрасо Криту.

30

adornment
Andrew,
renowned among

of Crete,
the fathers,
as you stand before the Trinity
supreme in Godhead, in your prayers
do not forget to ask that we may
be delivered from torment: for we
call upon you with love as our most
blessed divine advocate.

W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Трb ченъ:

Н

ероздільне єством, незлитне
в
Особах
триєдине
Божество, богословлю Тебе, як
єдиноцарствене і співпрестольне.
Возношу Тобі пісню величну, що
у вишніх триславно співається.
нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

31

Triadicon

in Essence, unconfused
Undivided
in Persons, I confess You as

God: the Trinity in one Godhead, equal
in kingship and throne; and I raise to
You the great threefold song that is
sung in the highest.

eeІ

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

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

І

  народжуєш і дівствуєш, і
залишаєшся завжди за єством
Дівою: бо Народжений оновлює
закони природи, утроба неродюча
народжує. Бог, де хоче, то перемагається порядок природи. Бо Він
чинить, як хоче.

32

birth and are a virgin,
Youandgive
in both you remain by nature

Virgin. He who is born makes new the
laws of nature, and the womb brings
forth without labour pains. When
God so wills, the natural order is
overcome; for He does whatever He
wishes.

7

7
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Ўde 5.

Пёснь є .7

Irmos:

Їрм 0 съ:

the night I seek You early,
From
O Lover of mankind: give me

В

ід ночі до ранку, Чоловіколюбче
— Просвіти — молюся; і
настав і мене на повеління Твої й
навчи мене, Спасе, творити волю
Твою.

light, I pray You, and guide me also in
Your commandments, and teach me,
O Saviour, to do Your will.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

П

рожив я своє життя серед
повсякчасно
вночі,
бо
темрявою й глибокою пітьмою була
для мене ніч гріха, але яви мене
Спасе, сином дня.

1

me darkness and deepest gloom.
But show me to be as a child of the
day, O Saviour.

(Єф 5: 8)

(Eph 5: 8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

одібно до Рувима, я, окаянний,
здійснив беззаконний і
переступний намір перед Богом
Всевишнім: осквернивши ложе
своє, як той батькове.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
2

(Gn 35: 21; 49: 3-4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

the wretched one, imitating
I,Reuben,
have devised an unlawful

and disobedient plan against God
Most High, defiling my bed as he did
his father's.

(Бут 35: 21; 49: 3-4)

повідуюся Тобі, Христе Царю,
згрішив я, згрішив, як колись
ті брати, які продали Йосифа —
плід чистоти та цнотливості.

have ever passed my life in night,
I for
the night of sin has been for

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
3

to You, Christ King:
I confess
I have sinned, I have sinned like

the brothers of Joseph, who once sold
the fruit of purity and chastity.

(Бут 37)

(Gn 37)
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

уша праведна була зв’язана
родичами, улюблений проданий в рабство — як прообраз
Господній. А ти, душе моя, сама
продала себе всю у рабство гріхам
своїм.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
4

soul was bound
Theby righteous
his kinsmen; the sweet one

was sold into slavery as a figure of the
Lord; but as for you, O soul, you have
sold yourself entirely to your evils.
(Gn 37: 27-28)

(Бут 37: 27-28)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

аслідуй мудрість праведного
чистого
розумом
Йосифа,
окаянна
й
нестямна
душе,
і не оскверняйся безсловесними
похотями,
постійно
творячи
беззаконня.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
5

and worthless soul,
Wretched
imitate the righteous and pure

mind of Joseph — and do not defile
yourself with inordinate lusts, for ever
sinning.
(Gn 39: 7-23)

(Бут 39: 7-23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Х

оч і в рові побув колись
Йосиф, Владико Господи, але
то був прообраз Твого погребіння і
воскресіння; коли ж я щось подібне
Тобі принести?

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
6

a figure of Your tomb and Your rising;
but what could I ever offer You such
as this?

(Бут 37)

(Gn 37)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и чула, душе моя, про кошика
з Мойсеєм, що несений був у
древності водами на хвилях ріки,
мов у чертозі, уникнувши гіркої долі
від задуму фараона.

was once cast into a pit,
IfOJoseph
Master and Lord, then it was as

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
7

you have heard of Moses,
O soul,
how he was carried of old in

the reed basket on the waves of the
waters of the river, as in a chamber,
escaping the bitter execution of the
decree of Pharaoh.

(Вих 1: 22-2: 3)

(Ex 1: 22-2: 3)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и чула, окаянна душе, про
повитух, які вбивали творіння
чистоти — немовлят чоловічої
статі; тож нині, як великий Мойсей,
споживай премудрість.
(Вих 1: 16; 2: 9; Діян 7: 22)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
8
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soul, you have heard
Owretched
of the midwives who once killed

in its infancy the manly action of
self-control: now like great Moses be
suckled on wisdom.
(Ex 1: 16; 2: 9; Acts 7: 22)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Як

великий Мойсей убив
єгиптянина, ти, окаянна
душе, не вбила гріха свого розуму;
тож як, скажи, ти поселишся в
пустині
відпристрастей
через
покаяння?

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
9

you have not struck and
Osoul,
killed the Egyptian mind like

Moses the great. Tell me, then,
how will you go to dwell through
repentance in the desert empty of the
passions?

(Вих 2: 12)

(Ex 2: 12)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

еликий
Мойсей
оселився
в пустелі; поспішай і ти, душе,
наслідувати його образ життя, так
що в спогляданні і ти могла бачити
явлення Бога в купині.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
10

the great went to dwell in
Moses
the desert. Come, O soul,

and follow his way of life, so that in
contemplation you may attain the
vision of God in the bush.

(Вих 3: 1)

(Ex 3: 1)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

являй, моя душе, Мойсеєве
жезло, що бив по морю й
робив густою глибину; цей жезл
— на прообраз Божественного
Хреста, яким можеш чинити
велике і ти.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
11

O soul, the rod of Moses
Picture,
striking the sea and making the

deep solid by the sign of the divine
Cross, through which you also can do
great things.
(Ex 14: 16)

(Вих 14: 16)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

А

арон приносив Богу чистий,
без омани вогонь, але Офній
та Фінеес, принесли як і ти, душе,
чуже Богові — осквернене життя.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
12

brought to God fire that was
Aaron
blameless and pure, but Hophni

and Phineёs, like you, O soul, brought
to God a strange fire, a defiled life.

(Лев 9: 21-24: 1 Цар 2: 12-34)

(Lv 9: 21-24: 1 Kgs 2: 12-34)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

оров мій — як у жорстокого
фараона, душею і тілом —
я Янній та Ямврій і розум свій
занапастив, але допоможи мені,
Владико.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
13

(Вих 7: 11; 2 Тим 3: 8)

Jannes
As grievous

and Jamvres were
to the will of cruel
Pharaoh, so have I become in soul
and body, O Master, and my mind is
weighed down: but come to my aid.
(Ex 7: 11; 2 Tm 3: 8)
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

брудом засмітив, окаянний,
Я свій
розум, та — омий мене,

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
14

the wretched one, have destroyed
I, my
mind with mire. Cleanse me

Владико, в купелі сліз моїх, відбіли,
як сніг, одяг тіла мого — благаю
Тебе.

in the bath of my tears, I pray You,
O Master, and make the garment of
my flesh as white as snow.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

К

оли я досліджую, Спасе,
вчинки свої, то я бачу, що
я всіх людей перевищив своїми
гріхами, бо я грішив свідомим
розумом, а не через невідання.

15

myself gone beyond all mankind in
sins, for I knew and understood what I
did; I did not sin in ignorance.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

омилуй, помилуй, о Господи,
створіння Своє, згрішив я —
прости мені: бо чистий істотою Сам
Ти один, й нікого немає, крім Тебе,
хто був би без скверни.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
16

(1 Пт 3: 21)

Б

O Lord,
Spare,
have made.

spare what You
I have sinned,
forgive me: for You alone are pure by
nature, and none except You is free
from pollution.
(1 Pt 3: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

увши Богом, Ти, для мене,
прийняв був подобу мою й
чинив чуда: зціляв прокажених,
зміцняв спаралізованих, спинив
кровотечу кровоточивої, Спасе,
доторкненням до одежі.

I examine my works,
When
O Saviour, I see that I have

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
17

God, O Saviour, You were
Being
formed like me for my sake.

You performed wonders, You healed
lepers, You gave strength to the
paralysed, and You stopped the issue
of blood when the woman touched
the hem of Your garment.

(Флп 2: 6; Мт 4: 24; Лк 8: 43-48)

(Phil 2: 6; Mt 4: 24; Lk 8: 43-48)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

аслідуй кровоточиву, окаянна
душе, прибіжи і доторкнись
риз Христових щоб визволитися
тобі від ран, і почуєш від Нього:
Віра твоя спасла тебе.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
18
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soul, do as the woman
O wretched
with an issue of blood:

run
quickly
and
grasp
the
hem of the garment of Christ;
so you will be healed of your
wounds and hear from Him:
Your faith has saved you.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

аслідуй, о душе, додолу
нахилену — прийди і
припади до ніг Ісусових, щоб Він
тебе виправив і ти прямо ходила
стежинами Господніми.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
19

imitate the woman who was
O soul,
bowed down to the ground:

come and fall at the feet of Jesus,
so that He may make you straight
again, and you will walk uprightly on
the paths of the Lord.

(Лк 13: 11)

(Lk 13: 11)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ти, Владико, глибокий
Якщо
колодязь, то виточи мені

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
20

You are a deep well,
Since
O Master, make springs gush

воду з пречистих Твоїх жил, щоб я,
немов та самарянка, напившися,
більше не прагнув, бо Ти виливаєш
струмки життя.

forth for me from Your pure veins, so
that like the woman of Samaria I may
drink and thirst no more; for from You
flow the streams of life.

(Йн 4: 13-15)

(Jn 4: 13-15)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

ехай сльози мої стануть мені
Силоамом, Владико Господи,
щоб омити сердечні очі й мені, і
духовно побачити Тебе, Світло
предвічне.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
21

and Lord, may my tears be
Master
to me as Siloam, so that I also

may wash clean the eyes of my heart,
and with my mind behold You, the
pre-eternal Light.

(Йн 9: 7; Бут 1: 2-19)

(Jn 9: 7; Gn 1: 2-19)

Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

Т

и чистим прагненням побажала вклонитися Дереву
життя, всеблаженна — й сподобилася бажаного; сподоби ж і мене
досягти небесної слави.
Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

22

one, with a love beyond
All-blessed
compare you longed to venerate

the Tree of Life, and your desire was
granted. Make me also worthy to
attain the glory on high.
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Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

П

отоки Йорданські перейшовши, ти знайшла тілесну насолоду — від плотських пристрастей
звільнившись; позбав від них і нас
преподобна, молитвами своїми.

23

the stream of Jordan you
Crossing
found peace — escaping from

the deadening pleasures of the flesh.
Deliver us also from them by your intercessions, O Venerable Mother.

Ґндрeю:

To our holy Father, Andrew:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.

Як

пастиря незвичайного і
вибраного, Андрію премудрий, благаю тебе з великою
любов’ю та страхом, щоб твоїми
молитвами здобути спасіння та
вічне життя.

24

Andrew, best of shepherds,
Wisechosen
above all others,

with great love and fear I pray you:
through your prayers may I attain
salvation and eternal life.

W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Трb ченъ:

С

лавимо Тебе, Тройце, єдиного
Бога: Свят, свят, свят — Отче,
Сине та Духу — простая сущність,
Єдиниця, Якій вічно поклоняємось.

25

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

З

Тебе, нетлінна і безмужна
Мати Діво, зодягнувся в мою
природу Господь, що віки сотворив,
і приєднав Собі людську істоту.

glorify You, O Trinity, the
We one
God: Holy, holy, holy

is the Father, the Son, and the Spirit,
simple Essence and Unity, worshipped
for ever.

eeІ

Бг bр 0диченъ:

Triadicon:

eeBoth

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

26
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Theotokion:

Virgin
Inviolate
a husband,

Mother without
from you God,
the Creator of the ages, was clothed
in my shape, and He took human
nature to Himself.

Ўde 6.

Пёснь ѕ7.
Їрм 0 съ:

my
With the

В

Irmos:

зивав я всім серцем моїм
до милосердного Бога, і
почув Він мене із аду підземного
і визволив із тління життя моє.

whole heart I cried to
compassionate God,
and He heard me from the lowest
depths of hell, and brought my life up
from corruption.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

приношу Тобі,
Я щиро
сльози очей моїх,

Спасе,
i щирі
зітхання
з
глибини
серця,
благаючи: Боже, згрішив я перед
Тобою — змилосердься над мною.

1

from the depths of my heart, crying:
I have sinned against You, O God —
be merciful to me.

(Лк 18:13)

(Lk 18:13)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

ідхилилася, ти, душе, від свого
Господа, як Дафант і Авірон;
але заголоси з підземного аду:
Помилуй щоб земна безодня тебе
не сховала.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
2

like Dathan and Aveiron you
O  soul,
have become a stranger to your

Lord; but from the lowest depths of
hell cry out: ‘Spare me’ — so that the
chasm of the earth may not cover you.

(Чис 16)

(Nm 16)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

як телиця, душе,
Розлютившися,
ти стала подібна Єфрему,

offer to You in purity, O Saviour,
I the
tears of my eyes and groanings

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
3

raging like a heifer you
O soul,
have become like Ephraim.

як сарна від тенет, спасай
своє життя, окриливши розум
діяльністю і спогляданням.

Rescue your life, like a deer from the
snares, gaining wings for the mind
through action and contemplation.

(Ос 4: 16)

(Hos 4: 16)
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

М

ойсеєва рука нехай нас переконає, душе, як Бог може
убілити й очистити прокажене
життя, і не впадай у відчай про
себе, хоч ти і покрита проказою.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
4

the hand of Moses will
O  soul,
be our assurance, proving how

God can make a leprous life white
and clean; and do not be in despair of
yourself, even though you are leprous.

(Вих 4: 6-8)

(Ex 4: 6-8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Х

вилі гріхів моїх, Спасе, повернувшись, як у Червоному
морі, несподівано покрили мене, як
колись єгиптян та їх верхівців.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
5

the billows of my sins
O Saviour,
have returned and suddenly

engulfed me, as once in the Red Sea
the billows engulfed the Egyptians and
their captains.

(Вих 14: 7-31)

(Ex 14: 7-31)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

ерозсудливий вибір зробила
ти, душе, як колись Ізраїль,
ти воліла насолоджуватись пристрастями,
замість
того,
щоб
споживати божественну манну.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
6

instead of the divine manna you have
senselessly preferred the pleasureloving gluttony of the passions.

(Чис 21: 5; 1 Кор 10: 9)

(Nm 21: 5; 1 Cor 10: 9)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и

душе, обрала, криниці
хананейських думок замість
скелі, з якої ріка премудрости,
мов
чаша,
виливає
потоки
богослів’я.

you have made a foolish
O soul,
choice, like Israel before you;

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
7

soul, you have valued the
My wells
of Canaanite thoughts

more than the veined rock, from
which the river of wisdom pours forth
streams of the word of God as from a
chalice.

(Бут 21: 25; Вих 17: 16)

(Gn 21: 25; Ex 17: 16)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

оміняла ти, душе, небесну
їжу на свиняче м’ясо, котли і
єгипетський хліб, як колись давній
народ нерозсудливий у пустелі.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
8

(Вих 16: 3; Чис 11: 4-7)

soul, you have
My swine's
meat and

preferred
cauldrons
and Egyptian food to the heavenly,
as the ungrateful people did of old
in the wilderness.
(Ex 16: 3; Nm 11: 4-7)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

К

оли Мойсей, Твій раб, ударив
жезлом по каменю, то образно
показав Твій животворящий бік,
з якого ми усі черпаємо, Спасе,
напій життя.

9

your servant struck
WhentheMoses
rock with his rod,

he prefigured your life-giving side,
O Saviour, from which we all draw the
water of life.

(Чис 20: 11; 1 Кор 10: 4)

(Nm 20: 11; 1 Cor 10: 4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

ізнай і досліди, душе, як
Ісус Навин, обітовану землю,
яка вона, і оселися в ній через
життя благозаконням.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
10

— like Jesus, son of Navi,
O  soul
search and spy out the nature of

the Promised Land, and take up your
dwelling in it through obedience to the
Law.

(ІсНав 2)

(Jo 2)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

овстань і побори, як Ісус
Амалика, плотські пристрасті
— і, як тих гаваонитян, завжди
перемагай облесливі помисли.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
11

(Вих 17: 8; ІсНав 8: 21)

up and make war on
Risepassions
of the flesh,

the
like
Jesus against Amalek, ever gaining
victory over the Gavaonites, your
deceitful thoughts.
(Ex 17: 8; Jo 8: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

ерейди, моя душе, швидкоплинну
природу
часу,
як колись — той ковчег; візьми
у володіння обітовану землю,
бо так Бог наказує.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
12

you, O soul:
Godpasscommands
through the flowing nature

of time like the Ark of old, and take
possession of that promised land.

(Jo 3: 17; Dt 1: 8)

(ІсНав 3: 17; Втор 1: 8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Як якийврятував
благав

Ти
Петра,
— Спаси! —
так поспіши і до мене, Спасе; від
звіра спаси мене — простягни
Свою руку, і з безодні гріховної
виведи.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
13

(Мт 14: 25-31)

As

You saved Peter when he
cried out: Save me, —
come quickly, O Saviour, and deliver
me from the beast. Stretch out
Your hand and lead me up from the
deep of sin.
(Mt 14: 25-31)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
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З

наю Тебе як тихе пристановище, Владико, Владико
Христе — Поспіши врятувати мене
від неприступних глибин гріха та
відчаю.

14

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

пасе мій, я царська драхма,
що її Ти згубив вдавнину,
але
засвіти
Ти,
о
Слово,
світильника — Предтечу Твого, і
шукай і знайди Твого образа.

O Master,
a calm

I know You as
haven: come quickly,
O Christ the Master, and deliver me
from the lowest depths of sin and
despair.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

15

I
OSaviour,
with the

am the coin marked
likeness of the King
and which You lost of old. But light
Your lamp, Your Forerunner, O Word,
and seek and find Your image.

(Вих 17: 8; ІсНав 8: 21)

(Ex 17: 8; Jo 8: 21)

Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

Щ

об погасити полум’я пристрастей, ти, Маріє, палаючи
душею, неперестанно проливала
сльози; яких благодать подай і
мені, рабу твоєму.

16

soul on fire you have ever shed
streams of tears. Grant the grace of
these also to me, your servant.

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

В

оістину безстрасність небесну
придбала ти незвичайним
життям на землі, мати, тому
молися за тих, що оспівують тебе,
щоб
визволитися
нам
від
пристрастей молитвами твоїми.

to quench the burning of
Intheorder
passions, O Mary, with your

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
17

O

Mother, you attained heavenly
detachment
through
the
excellence of your way of life
on earth. Pray that those who sing
praise to you may be delivered from
passions through your intercessions.

Ґндрeю:

To our holy Father, Andrew:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.
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тебе, як
Знаючи
предстоятеля

пастиря і
Критського
та молитвеника за ввесь світ,
прибігаю до тебе, Андрію, і благаю:
Визволи мене, отче, з глибини
гріха.

18

you as the shepherd and
Knowing
leader of Crete, and intercessor

for the world, O Andrew, I run to you
and cry: Deliver me, father, from the
depths of sin.

W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Triadicon:

Трb ченъ:

Т

ройця Я простая, нероздільная, розділена в Особах,
і єством з’єднана Єдиниця, про це
свідчить Отець, Син і Божественний Дух.

19

Unity, by Nature one — says the
Father and the Son and the divine
Spirit.

eeІ

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

eeBoth

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

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

У

троба Твоя породила нам Бога,
що нашу подобу сприйняв,
Його як Творця всього моли,
Богородице, щоб молитвами Твоїми
оправдатися нам.

Trinity, simple and undivided,
I amdivided
in Persons, and I am

20

womb gave birth to God
Yourfor us,
fashioned in our shape.

Pray to Him as the Creator of all,
O Mother of God, that through your
prayers we may be justified.

:

:

Katavasia:

Катавaсіа:

heart I
Withto mythe whole
compassionate

В

зивав я всім серцем моїм
до милосердного Бога, і
почув Він мене із аду підземного
і визволив із тління життя моє.
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cried
God,
and He heard me from the lowest
depths of hell, and brought my life up
from corruption.

Kontakion:

Кондaкъ:

soul, my soul, rise up. Why
My are
you sleeping? The end

Д

уше моя, душе моя, устань,
чому ти спиш? Кінець наближається, і мусеш ти стривожитись;
пробудися ж, щоб пощадив тебе
Христос Бог, що всюди є і все наповняє.

draws near, and soon you will be
troubled. Watch, then, so that Christ
God may spare you, for He is present
everywhere and fills all things.

Јкосъ:

Ikos:

the healing hole in Christ's
Seeing
side, and health flowing from

Б

ачачи явне Христове зцілення,
від якого в Адама вливалося
здоров’я,
диявол
постраждав
і був поранений, і бідуючи,
плакав і кричав своїм друзям:
— Що зроблю Синові Марії?
вбиває бо мене Вифлиємлянин,
що всюди є і все наповнює.

it on Adam, the devil suffered and
was wounded; and as one in danger
he lamented, crying to his friends:
— What shall I do to the Son of Mary?
I am slain by the Man from Bethlehem,
for He is present everywhere and
fills all things.

7

7
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Synaxarion.

Синаксaрій.
Читається синаксар з мінеї; тоді синаксар на честь святого Андрія Критського:

The Synaxarion from the Menaion is read;
then, the Synaxarion in honour of St. Andrew
of Crete:

У цей же день, четвер п’ятої седмиці Посту, згідно з давнім переданням, співаємо службу Великого
канону.

On the fifth day of the fifth week
of the Fast, according to the ancient
tradition, we sing the service of the
Great Canon of Compunction.

Сти х1 ъ:

Verse:

Подай, Христе мій, образи зворушення тим, що нині співають Тобі
Великий Канон.

Show us an image of compunction,
O Jesus, as we now sing the Great
Canon.

:

:

Цей Канон справді найбільший
серед усіх канонів; його вишукано
й учено уклав і записав святий
отець наш Андрій, архиєпископ
Критський, якого називають ще
Єрусалимським.
Насправді
він
походив із Дамаска; у віці 14 років
його віддали до школи граматики,
де він вивчив багато наук. Потім
він прийшов до Єрусалима і приняв
чернечий стан.

This Canon, which is truly the greatest of all Canons, was most excellently
and skillfully composed by our Father
among the Saints, Andrew, Archbishop
of Crete, who is also called the Jerusalemite, and who hailed from Damascus. In the fourteenth year of his life,
having been entrusted to a grammar
school and having acquired a general education, he went to Jerusalem,
where he entered the monastic life.

Провадячи там святе і миле
Богові життя, спокійне і нетривожне, залишив Божій Церкві багато
писань, корисних для людей, а також немало канонів та проповідей,
а найбільше — панегіриків, тобто
похвальних святкових проповідей,
у яких був і є найпромовистішим і
найвишуканішим.

Living a holy and God-loving
life, in silence and tranquillity, he
bequeathed a whole range of soulprofiting writings to the Church of
God, including orations and canons
— showing particular adroitness in
producing Festal Canons.
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Як і інші свої писання, цей
Великий Канон святий отець склав,
переживаючи зворушення або надзвичайно велику скруху. Зібравши всю історію Старого і Нового
Завітів, об’єднавши її, він створив
цю пісню: від Адама і Єви й аж до
самого Христового Вознесіння та
проповідування апостолів.

Along with many others, he
composed the present Great Canon,
which is replete with boundless
compunction. For, bringing together
the entire history of the Old and New
Testaments, he created this poem,
starting from Adam and going all the
way up to the Ascension of Christ and
the preaching of the Apostles.

Цим Каноном він нагадує кожній
душі, що в тій історії добре, яке
слід любити і, за можливістю,
наслідувати, а що зле, чого треба
остерігатися і завжди звертатися
до Бога через покуту, через сльози,
через визнання гріхів та інші милі
Богові дії.

Through it, he exhorts every soul to
emulate and imitate, as far it is able,
all of the good deeds in the stories
and to avoid all of the evil doings,
and always to have recourse to
God through repentance, tears, and
confession, and whatever else is wellpleasing to Him.

Цей Канон написаний настільки
гарною плинною мовою і настільки
гармонійно укладений, що здатний
пом’якшити й найтвердішу душу,
зворушити її і спонукати навернутися до добра, — якщо співати
його із скрушенним серцем і пильною увагою.

This Canon has such breadth and
harmony that it is capable of softening
the hardest soul and arousing to good
deeds, as long as it is chanted with a
contrite heart and with the attention
that it deserves.

Андрій Критський створив цей
Канон тоді, коли великий Софроній, патріарх Єрусалимський, написав житіє Марії Єгипетської.
Житіє це викликає в нас велике
зворушення, даруючи велику радість тим, які чинили і чинять гріх,
лише б вони забажали відступити
від зла.

He produced it after Saint
Sophronios, the great Patriarch of
Jerusalem, had written the life of Saint
Mary of Egypt; for this life presents
us with boundless compunction and
affords great consolation to those
who have fallen and those who sin,
provided only they desire to desist
from evildoing.

Прийнято співати Канон і читати
житіє (Марії) у цей день з такої
причини: наближається до кінця
Свята Велика Чотиридесятниця —

These works were appointed to be
chanted and read on the present day
for the following reason: since the
Great Fast is drawing to a close —
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і щоб люди не стали лінивими до
духовної праці та подвигів і не
перестали зовсім жити у всьому
розсудливо і скромно.

in order that people should not
become lazy and negligent in spiritual
struggles, completely refraining from
chastity in all matters.

Бо й справді Великий Андрій,
мов той учитель, через історії
Великого Канону описуючи чесноти
великих мужів, як і злобу злих,
підносить як найдоблесніших і
найсердечніших тих, які зберігають
чесноти, що допомагають їм твердо
стояти проти супротивників.

The great Andrew, like a trainer,
relating the virtues of great men
and, conversely, the degeneracy of
the wicked, through the stories that
appear in the Great Canon, makes us
labor more valiantly, one might say,
and reach forth courageously to those
things which lie before.

Святий Софроній через свою
обширну і прекрасну проповідь
також робить нас витривалими в
чеснотах і спонукає до Бога, навчає
не падати, не зневірюватися,
тобто не втрачати надії на своє
спасіння, хоч якими гріхами хтось
був би зв’язаний. Бо історія Марії
Єгипетської свідчить про безмежні
доброту і милосердя Боже до тих,
які мають щирий намір покаятися і
навернутися від попередніх гріхів.

The Divine Sophronios, through
his marvellous account, in turn
makes us chaste and arouses us
Godwards, urging us not to become
downcast or fall into despair, if we
have succumbed to certain sins. For
the narrative concerning Saint Mary
of Egypt shows the extent of God’s
loving-kindness and compassion for
those who choose whole-heartedly to
turn away from their former sins.

Канон називається «Великим»
також і з огляду на його проникливість і глибину, яких надав йому
його творець, що мистецьки його
уклав і впорядкував. Якщо інші
канони мають по тридцять і менше
тропарів, то цей налічує до двохсот
п’ятдесяти
стихів,
наповнених
невимовною насолодою. Тож і призначений цей Канон для Святої
Великої Чотиридесятниці, бо викликає велике зворушення.

Saint Andrew’s Canon is called
“Great,” one might perhaps say, on
account of its many sublime ideas and
themes; for its composer, who compiled them superbly, was endowed
with poetic genius. It is also called
“Great,” because, while the other
Canons contain around thirty Troparia
and a few additional ones, this one
amounts to two hundred and fifty,
each of them dripping with ineffable delight. Appropriately and fittingly, therefore, was this Great Canon,
which has the power to incite great
compunction, appointed to be read in
the Great Fast.
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До Константинополя цей найвишуканіший і найбільший Канон
і Слово про преподобну Марію
приніс наш отець Андрій у той
час, коли патріарх Єрусалимський
Федір послав його як помічника
на Шостий Вселенський Собор.
Тоді, будучи ще простим ченцем,
він виступив проти монофелітів,
тобто проти єретиків-єдиновольців.
Згодом він був причислений до
клиросу
Константинопольської
Церкви, а потім був поставлений
у ній дияконом і орфанотрофом,
тобто кормителем убогих. Невдовзі
св. Андрій став архиєпископом
Критським.

The same Father Andrew was
the first to convey this excellent
and greatest of Canons — together
with the life of Saint Mary — to
Constantinople, when he was sent by
Patriarch Theodore of Jerusalem to
assist the Sixth Œcumenical Synod;
for at that time, while still a monk,
he contended valiantly against the
Monothelites and was numbered
among the clergy of the Church of
Constantinople; he then became a
Deacon and head of an orphanage
in this city, and, shortly thereafter,
Archbishop of Crete.

Урешті, недалеко від місця, названого Ієрісо, на Мітиліні, відійшов
до Господа, добре упорядкувавши
свою єпископську столицю.

Later on, having set out for his
diocese and reached the city of
Hierissos, on Mitylene, he departed to
the Lord.

W

W

Сти х1 ъ:

Verse:

Молитвами святого Андрія, Боже,
помилуй і спаси нас.

Through the prayers of Saint Andrew,
O God, have mercy on us and save us.

7

7
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Beatitudes, tn 6.

Блажeнны, глaсъ ѕ7.
З поклонами.

With prostrations.

Сти х1 ъ: e У Царстві Твоїм, коли
прийдеш, пом’яни нас, Господи.

Verse: e In Your Kingdom, remember us, O Lord, when You come in Your
Kingdom.

Ж

ителем раю, Христе, зробив Ти
розбійника, що на хресті
сказав
Тобі:
пом’яни
мене;
його покаяння сподоби й мене,
недостойного.

1

the thief on the cross
When
cried out: Remember me —

You made Him a citizen of Paradise,
O Christ.Make me also worthy of his
repentance in my my unworthiness.

(Лк 23: 42-43)

Сти х1 ъ: e Блаженні убогі
бо їхнє є Царство Небесне.

(Lk 23: 42-43)

Verse: e Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

духом,

Т

и чула, душе моя, про Маноя,
якому колись явився Бог
у видінні, й від неплідної прийняв
він плід обітниці, — його благочестя
наслідуй.

2

soul, you have heard how
MyManoah
of old saw God in a

vision, and then received from his
barren wife the fruit of promise. Let us
imitate his piety.

(Суд 13)

(Jgs 13)

Сти х1 ъ: e Блаженні ті, що плачуть,
бо вони втішаться.

Verse: e Blessed are they that
mourn, for they shall be comforted.

Н

аслідуючи Самсонові лінощі,
ти обстригла, душе, голову діл
своїх і чужинцям передала життя
чисте і блаженне.

3

(Суд 14)

you
O soul,
Sampson's

have
emulated
heedlessness, and
been shorn of the glory of your works;
through love of pleasure you have
surrendered to the Philistines your
chaste and blessed life.
(Jgs 14)
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Verse: e Blessed are the meek, for
they shall inherit the earth.

Сти х1 ъ: e Блаженні лагідні, бо вони
успадкують землю.

Х

то колись переміг чужинців
ослячою щелепою, той тепер
опинився у полоні пристрасної
легковажности; уникай же, душе,
подібної слабкости.

4

is now found to be destroyed by passionate lusts. My soul, flee from his example, his actions and his weakness.

Verse: e Blessed are those who
hunger and thirst after righteousness,
for they shall be filled.

Сти х1 ъ: e Блаженні
голодні
і
спраг-нені правди, бо вони наситяться.

В

арак та Ієффай — воєводи,
судді Ізраїля, були обрані,
і
з
ними
Девора,
розумом
досконала; чеснотами їхніми, душе,
змужній і укріпися.

who once defeated the PhiliHestines
with the jawbone of an ass

5

and
Jephthah,
the
Barakcommanders,
were chosen

as Judges of Israel, together with
Deborah — who had the mind of
a man. With their acts of prowess,
O soul, be manly and strong.

(Суд 4: 11)

(Jgs 4: 11)

Сти х1 ъ: e Блаженні милостиві, бо
вони помилувані будуть.

Verse: e Blessed are the merciful,
for they shall obtain mercy.

П

ро хоробру Яілі дізналася
ти, душе моя, чула, як
вона принесла спасіння, Сисару
пробивши гострим деревом, яке є
для тебе образом хреста.

6

soul, you know the manly
My courage
of Jael, you have

heard how she impaled Sisara,
working salvation with a peg, in which
you may see an image of the Cross.

(Суд 5)

(Jgs 5)

Сти х1 ъ: e Блаженні чисті серцем,
бо вони Бога побачать.

Verse: e Blessed are the pure in
heart, for they shall see God.

П

ринеси,
душе,
жертву
хваління, діяння принеси,
як дочку, чистішу від Єфтової,
тілесні пристрасті заколи, як
жертву Господеві своєму.

7

offer a sacrifice worthy
O soul,
of praise, offer actions purer than

the daughter of Jephthah; and as a
victim for your Lord slay the passions
of the flesh

(Суд 11)

(Jgs 11)

Сти х1 ъ: e Блаженні миротворці, бо
вони синами Божими назвуться.

Verse: e Blessed are the peacemakers,
for they shall be called sons of God.
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П

ро Гедеонове руно подумай,
душе моя, збери росу небесну
і припади, як пес, воду пий, що тече
від закону тисненням писемним.

8

soul, consider the fleece of
MyGedeon,
and receive the dew

from heaven; put your head down like
a dog and drink the flowing stream of
the Law, wrung out from the letters.

(Суд 6-8)

(Jgs 6-8)

Verse: e Blessed are they that are
persecuted for righteousness’ sake,
for theirs is the kingdom of heaven.

Сти х1 ъ: e Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.

Џ

суд священика Іллі ти
прийняла,
душе
моя,
і придбала собі пристрасті, як він
дітей, через позбавлення розуму,
щоб чинити беззаконня.

9

soul, you have brought on
Myyourself
the condemnation of

Eli the Priest: through lack of instruction you have raised up passions within you, just as he raised up children
who performed lawless deeds.

(1 Цар 2-4)

(1 Kgs 2-4)

Verse: e Blessed are you when they
shall revile and persecute you, and
speak all manner of evil against you
falsely for My sake.

Сти х1 ъ: e Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, і
зводитимуть на вас усяке лихослів’я та наклепи — Мене ради.

М

іж суддями левит через
необачність розділив свою
жінку між дванадцятьма колінами,
душе моя, щоб виявити скверну
беззаконня Веніаміна.

10

Judges the Levite ruthlessly
Individed
his wife among the twelve

tribes, in order, O soul, to noise
abroad the hateful lawless deed of the
men of Benjamin.

(Суд 19-20)

(Jgs 19-20)

Сти 1хъ: e Радуйтесь і веселіться, бо
велика нагорода ваша на небесах.

Verse: e Rejoice and be exceedingly
glad, for great is your reward in heaven.

Д

оброчесна Анна у молитві
лише рухала устами, а
голосу її не було чути, і, хоч була
неплідною, народила вона сина,
достойного молитви.

11

Anna, the lover of chastity,
Whenprayed,
her lips moved in

praise, but her voice was not heard;
yet she who was barren gave birth to
a son worthy of her prayer.

(1 Цар 1: 13, 20)

(1 Kgs 1: 13, 20)

Сти х1 ъ: e Пом’яни нас, Господи,
коли прийдеш, у царстві Твоїм.

Verse: e Remember us, O Lord,
when You come in Your kingdom.
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М

іж суддями було визнане
Анни породження — великий Самуїл, вихований Арматемою в домі Господнім; уподібнися
до нього, душе моя, діла свої суди
спершу, не інших.

12

Samuel, the son of Anna,
Great
was counted among the Judges

and was brought up in Armathem,
in the house of the Lord. Emulate
him, my soul, and, before you judge
others, judge your own works.

(1 Цар 1: 19; 2: 11; 7: 15)

(1 Kgs 1: 19; 2: 11; 7: 15)

Сти х1 ъ: Пом’яни нас, Владико, коли
прийдеш, у Царстві Твоїм.

Verse: Remember us, O Master,
when You come in Your kingdom.

Џ

браний на царство Давид
по-царськи був помазаний
з рога Божественного мира. Так
і ти, душе моя, якщо бажаєш
Небесного Царства, як миром,
помаж себе сльозами.

13

was chosen to be king,
David
and royally annointed from the

horn of divine oil. If you, my soul,
desire the kingdom on high, annoint
yourself with the oil of tears.
(1 Kgs 16: 13)

(1 Цар 16: 13)

Verse: Remember us, O Holy One,
when You come in Your kingdom.

Сти х1 ъ: Пом’яни нас, Святий, коли
прийдеш, у Царстві Твоїм.

П

омилуй
створіння
Своє,
Милостивий, змилосердься
над творінням рук Твоїх і помилуй
усіх, хто згрішив, і мене, що більше
за всіх зневажав Твої повеління.

14

mercy on Your creation,
HaveO Merciful
One; take pity on

the works of Your hands. Spare all
who have sinned, and spare me
who more than all have despised
Your commandments.

W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Triadicon:

Трb ченъ:

Б

езначальному
народженню
і походженню поклоняюсь,
Отцеві,
що
породив,
Сина
родженого прославляю, оспівую
Духа Святого, що з Отцем і Сином
засяяв.

15
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beginning, and Begotten,
Without
and Proceeding: I worship

the Father — the Begetter, I glorify the
Son — the Begotten, and I sing the
praises of the Holy Spirit, who shines
forth with both Father and Son.

eeІ

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

eeBoth

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

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

Н

адприродному Різдву Твоєму
поклоняємося, за природою
славу не розділяючи Дитяти
Твого, Богородице, одна бо Особа
визнається у двох природах.

16

venerate your giving birth
We beyond
nature, O Mother of

God, yet we do not divide the natural
glory of your Child: for He is confessed
as one Person in two natures.

7

7
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Ўde 7.

Пёснь з7.

Irmos:

Їрм 0 съ:

беззаконствували,
Згрішили,
неправду чинили перед

have sinned,
We transgressed,
we

Тобою, ні виконали ані творили
того, що Ти заповідав єси нам, та
не покинь нас, на завжди отців
Боже.

we have
have done
evil before You, and neither have we
followed, nor have we done, what You
commanded us. But do not reject us
utterly, O God of our fathers.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

З

грішив я, чинив беззаконня
і відкинув заповіді Твої, бо в
гріхах я був народжений, і до ран
додав собі ще струпів, але Сам
помилуй мене як милосердний,
отців Боже.

1

ments, for I came forth in sins and
added bruises to my wounds. But, as
You Yourself are compassionate, have
mercy on me, O God of our fathers.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

аємниці серця мого відкрив
я Тобі, Судді моєму; зглянься
на моє смирення, поглянь на мою
скорботу, зваж на мій осуд нині,
і Сам помилуй мене як милосердний, отців Боже.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
2

К

confessed the secrets of my
I have
heart to You, my Judge. See my

abasement, and see my affliction, and
attend to my judgement now; and,
as You Yourself are compassionate,
have mercy on me, O God of our
fathers.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

олись Саул загубивши ослята
свого батька, несподівано
отримав царство на прославлення.
Гляди ж, моя душе, не забувайся,

sinned, I have offended, and
IIhave
have rejected Your command-

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
3
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once when Saul lost his
O soul,
father's asses, in searching for

them he found Himself proclaimed as
king. Beware, lest unknown to yourself

і не став вище свої звірячі пожадливості над Царство Христове.

you prefer your animal appetites to
the Kingdom of Christ.

(1 Цар 10: 12)

(1 Kgs 10: 12)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Б

огоотець Давид згрішив колись
подвійно, бувши уражений
стрілою
перелюбу
й
бувши
полонений
списом
жорстокого
забивства; але ти, моя душе,
хворієш тяжкішими ділами —
свавільними прагненнями.

4

David, the forefather
My ofsoul,
God, once sinned doubly,

pierced with the arrow of adultery
and the point of the spear of vengeful
murder. But you are sick from
weightier acts, the impulses of your
will.

(2 Цар 11: 12; 12: 1-23)

(2 Kgs 11: 12; 12: 1-23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

П

риєднав
колись
Давид
беззаконня до беззаконня, бо
до забивства додав перелюбство;
але зразу він виявив подвійне
покаяння; а сама ти, душе, вчинила
ще лукавіше — і не покаялася
перед Богом.

5

once joined sin to sin, mixing
David
murder with adultery; yet he then

showed at once a twofold repentance.
But you, O soul, have yourself
done things more evil, yet you have
not repented before God.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Д

авид колись, зобразивши,
як ікону, написав пісню, в якій
картає вчинені ним діяння, і благав:
Помилуй мене, згрішив я перед
Тобою єдиним, Богом усіх, Ти Сам
очисти мене.

6

he had done, which he condemned,
crying — Have mercy on me, for I
have sinned against You alone, O
God of all: cleanse me Yourself.

(Пс 50)

(Ps 50)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

оли везли на колісниці кивот,
то Оза, при поверненні
вола, за самий дотик покараний
був Божим гнівом; але ти, душе,
уникай зухвальства і чесно шануй
Божественне.

once raised a hymn, setting
David
forth, as in an ikon, the action

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
7

the Ark was being carried
When
on a cart and the ox stumbled,

Zan only touched it, but the wrath of
God struck Him. O soul, flee from his
presumption and show reverence for
the divine things.

(2 Цар 6: 6)

(2 Kgs 6: 6)
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и чула, про Авесалома, як він
повстав проти природи, ти
знаєш про його мерзенні вчинки,
якими осквернив він ложе Давидаотця. Та сама ти наслідувала
його пристрасні й любострасні
прагнення.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
8

of Avessalom, and
Youhowhaveheheard
rebelled against nature;

you know the abominable deeds
by which he despised the bed of his
father David. Yet you have followed
Him in his passionate and pleasureseeking impulses.

(2 Цар 15; 16: 21)

(2 Kgs 15; 16: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

ідкорила ти, душе моя, своєму
тілу свою нерабську гідність;
знайшовши другого ворога –
Ахітофела, ти слухалася його
поради, але Сам Христос це
знищив, щоб ти все ж спаслася.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
9

(2 Цар 16: 20)

O soul,
free

you have subjected your
dignity to your body; for
you have found the enemy, another
Ahitophel, and you have agreed to
his counsels. But Christ Himself has
brought them to nothing, so that you
might be saved from them all.
(2 Kgs 16: 20)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

ивний Соломон, сповнений
благодаті
премудрости,
учинив колись зло і відступив від
Бога; і ти, душе, йому уподібнилася
своїм проклятим життям.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
10

did evil before God, and turned away
from Him. You have become like Him,
O soul, by your accursed life.

(3 Цар 11; Сир 47: 12-20)

(3 Kgs 11; Sir 47: 12-20)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

риваблений насолодами пристрастей, Соломон осквернився і відступив від Бога.
О горе, ревнитель премудрости
став любителем розпусних жінок!
І ти, душе, уподібнилася йому
скверною сластолюбства.

the wonderful, who was
Solomon
full of the grace of wisdom, once

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
11

away by the desires of his
Carried
passions, he had fallen. Alas,

the lover of wisdom became a lover
of wanton women and a stranger to
God. You, O soul, have imitated Him
in mind through shameful pleasures.
(3 Kgs 3: 12; 11: 4-12)

(3 Цар 3: 12; 11: 4-12)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Т

и наслідувала, душе, Ровоама,
який не послухав поради
батька, а ще — Єровоама, злого
раба відступника; покинь це, душе,
і взивай до Бога: “згрішила я,
помилуй мене!”

12

(3 Цар 12: 13-20)

you
have
O soul,
Rovoam, who paid

emulated
no regard
to his father's counsellors, and at
the same time also the evil servant,
Ierovoam, the rebel of old. But flee
from their example and cry to God, “I
have sinned, take pity on me.”
(3 Kgs 12: 13-20)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

аслідувала ти скверни Ахавові, о душе моя, й тілесних нечистот була вмістилищем; горе мені
бо ти була ганебною посудиною
пристрастей, але зітхни з глибини
своєї і Богові відкрий гріхи свої.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
13

have become a lodging for fleshly
defilements and a shameful vessel
of the passions. But groan from the
depths and tell your sins to God.

(3 Цар 16: 30)

(3 Kgs 16: 30)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олись Ілля спалив двічі по
п’ятдесят слуг Ієзавелі, щоб
знищити нечестивих пророків — для
викриття Ахава; а ти, душе, уникай
наслідувати їх обох і утверджуйся.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
14

(4 Kgs 1: 10-15; 3 Kgs 18: 40 )

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
15

(3 Kgs 17)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

(4 Цар 21; 2 Пар 33)

is closed to you, O soul,
Heaven
and a famine from God has

come upon you: for you have been
disobedient, as Ahab once was to
the words of Elias the Thesbite. But
imitate the woman of Saraphtha, and
feed the soul of the prophet.

(3 Цар 17)

обровільно зібрала ти, душе,
гріхи Манасієві, поставивши,
як ідолів, свої пристрасті, і
примножила свої мерзоти, але
наслідуй щиро його покаяння
й отримай утішення.

once set fire to twice fifty of
Elias
Jezebel's men, and he slew the

prophets of shame, as a rebuke to
Ahab. But flee from the examples of
them both, O soul, and be strong.

(4 Цар 1: 10-15; 3 Цар 18: 40 )

амкнулося для тебе, душе,
небо, і голод Божий спіткав
тебе, як колись це сталося з
Ахавом, який не послухав слів Іллі
Фесфітянина; а ти, душе, наслідуй
сарептянку
й
нагодуй
душу
пророка.

is me, my soul! You have
Woerivalled
Ahab in crimes. You

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
16
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you heaped up the faults
By ofchoice
Manasses, O soul, setting

up passions as abominations, and
multiplying offences. But with fervour
emulate his repentance and acquire
compunction.

(4 Kgs 21; 2 Chr 33)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

рипадаю до Тебе і приношу
Тобі, як сльози, слова мої:
згрішив я, як не згрішила блудниця,
й беззаконня чинив, як ніхто на
землі, але змилуйся, Владико,
над творінням Твоїм і приклич
мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
17

the Harlot never sinned, and I have
transgressed as no one else on
earth. But take pity on Your creature,
O Master, and call me back.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

оховав я Твій образ і порушив
Твою заповідь, зів’яла уся
краса моя, і пристрасті погасили
світильник, але змилуйся, Спасе,
і поверни мені, як Давид співає,
радість спасіння.

before You, and as tears I offer
I  fall
You my words. I have sinned as

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
18

discoloured Your image and
I have
broken Your commandment. All

my beauty is darkened and my lamp
is quenched by the passions, O
Saviour. But take pity on me, as David
sings, and restore to me Your joy.

(Пс 50: 14)

(Ps 50: 14)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

авернися, покайся, відкрий
потаємне, скажи всевидющому Богу: Ти знаєш мої таємниці,
єдиний Спасе, але Сам помилуй
мене, як співає Давид, з милости
Твоєї.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
19

back, repent, uncover all that
Turn
you have hidden. Say to God, to

whom all things are known: You, the
only Saviour, know my secrets; have
mercy on me Yourself, as David sings,
according to Your mercy.

(Пс 50: 3)

(Ps 50: 3)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене!

з

никають дні мої, мов сон у
пробудженого, тому то, як
Єзекія, я плачу на постелі моїй щоб
дні життя мого були продовжені;
але який Ісая прийде до тебе,
душе, коли не Бог усіх?

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
20

(4 Цар 20: 3; Іс 38: 2)

have
My a days
dream of

vanished like
one awaking;
and so, like Hezekias, I weep on my
bed, so that years may be added
to my life. But what Esaїas will
come to you, O soul, except the
God of all?
(4 Kgs 20: 3; Is 38: 2)
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Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

В

зиваючи
до
Пречистої
Богоматері, ти насамперед
відкинула несамовитість пристрастей, що невідступно гнітили
тебе,
і
посоромила
ворогаспокусника; подай же нині поміч у
скорботах і мені, рабу твоєму.

21

the fury of the passions that violently
attacked you, and put to shame the
enemy who sought to make you
stumble. But give your help in trouble
now also to me, your servant.

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Т

ого, Кого полюбила, Кого
бажала, задля Кого виснажила тіло твоє, преподобна,
благай нині Христа за рабів,
щоб був милостивим до всіх
нас і дарував мир тим, що Його
почитають.

out to the most pure Mother
Crying
of God, of old you drove back

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
22

to Him whom you loved,
Prayto Him
whom you desired, for

whose sake you wore out your flesh,
O Venerable Mother; pray now to
Christ for your servants, that He may
show mercy on us all, and grant a
peaceful existence to those who
worship Him.

Ґндрeю:

To our holy Father, Andrew:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.

З

наючи тебе, як пастиря і
предстоятеля Критського
та молитвеника за ввесь світ,
прибігаю до тебе, Андрію, і благаю:
Визволи мене, отче, з глибини
гріха.

23

me on the rock of faith
Establish
through your intercessions,

O father; fence me round with the fear
of God; grant repentance to me now,
I beseech you, O Andrew, and deliver
me from the snare of the enemies that
seek me out.

W

W
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eeСлава

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Трb ченъ:

24

simple, undivided, conTrinity,
substantial, and one in Essence,

Т

ройце простая, нероздільная,
єдиносущная і єство єдине
— світла і світло: три святі і одне
святе, Бог — Тройця співається.
Заспівай же, о душе, і ти, принось
славу Життю й Життям — Богу
всіх.

Lights and Light, three Holies and
one Holy, God the Trinity is praised in
song. So, O soul, praise and glorify
Life and Lives, the God of all.

eeІ

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

Бг bр 0диченъ:

Triadicon:

eeBoth

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

25

Theotokion:

praise you, we bless you, we
Wevenerate
you, O Mother of God:

О

співуємо Тебе, благословимо
Тебе,
поклоняємося
Тобі,
Богомати, бо Ти породила єдиного
з нероздільної Тройці Христа Бога,
й Сама відкрила нам, сущим на
землі, небесне

for you have given birth to Christ God,
one of the undivided Trinity; and you
yourself have opened the heavenly
places to us who dwell on earth.

7

7
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Three Ўde Canon, tn 8.

Трипёснецъ, глaсъ }.
Цей трипіснець читається без поклонів.

This Canon is read without prostrations.

Irmos:

Їрм 0 съ:

eternal king of glory, before
Thewhom
the powers of heaven

Б

езначальному Цареві Слави,
перед
Яким
трепечуть
небесні сили і трясуться ангельські
чини,
співайте,
священики,
прославляйте, люди (на всі віки).

shudder and the ranks of angels
tremble with fear: You priests praise
and You people exalt above all to all
the ages.

Припёвъ:

Refrain:

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

вуглини вогню неземного,
Якспаліть,
апостоли, мої земні

1

as coals of immaterial
O Apostles,
fire burn up my material

пристрасті, запалюючи в мені
ревність любови божественної.

passions, and kindle within me now a
longing for divine love.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

В

шануймо благоголосі сурми
Слова, від яких попадали
нестійкі стіни ворожі і тим
утвердилися заборола Богопізнання.

2

whom the insecure wall of the enemy
fell down and the ramparts of the
knowledge of God were set up.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

А

постоли
Господні,
храми
освячені, як зруйнували ви
ворожі стовпи і храми, так ідолів
пристрасної душі моєї здолайте.

us honour the well-tuned
Lettrumpets
of the Word, through

Apostles of Christ, pray to God for us.
3
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of
Apostles
temples,

the Lord, hallowed
break in pieces
the passionate phantoms of my soul,
as you broke in pieces the temples
and pillars of the enemy.

W

W

Бцd э:

To the Theotokos:

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Most holy Mother of God, save us.

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

В

містила
Ти
Невмістимого
єством, носила Того, Хто все
носить, Богородице Діво, годувала,
Чиста, Того, хто Сам годує
творіння, — Христа Життєдавця.

4

One, you contained Him who
OPure
by nature cannot be contained,

you held Him who holds all things,
You suckled Him who sustains the
creation: Christ the Giver of life.

7

7
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Three Ўde Canon, tn 8.

Трипёснецъ, глaсъ }.
Цей трипіснець читається без поклонів.

This Canon is read without prostrations.

Irmos:

Їрм 0 съ:

eternal king of glory, before
Thewhom
the powers of heaven

Б

езначальному Цареві Слави,
перед
Яким
трепечуть
небесні сили і трясуться ангельські
чини,
співайте,
священики,
прославляйте, люди (на всі віки).

shudder and the ranks of angels
tremble with fear: You priests praise
and You people exalt above all to all
the ages.

Припёвъ:

Refrain:

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

О

сновоположною
мудрістю
Духа, Христові апостоли,
збудували ви Церкву, у ній
благословіть Христа навіки.

1

Church, within which you bless Christ
to the ages.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

С

урмлячи
сурмою
вчення,
апостоли повалили всю оману
ідольську, Христа возносячи на всі
віки.

Apostles of Christ, pray to God for us.
2

Д

the trumpet of teachings,
Sounding
the Apostles have overthrown

all the error of idolatry, exalting Christ
above all to all the ages.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

остойне ваше переселення,
апостоли: ви, охоронці світу
й небесні мешканці, визволіть від
бід тих, що вас завжди величають.

of Christ, with the Spirit
Apostles
as architect you built the whole

Apostles of Christ, pray to God for us.
3

good change of abode,
WithO aApostles,
you watch over

the world and are citizens of heaven:
deliver from danger us who ever sing
your praises.
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W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Т

Трb ченъ:

рисонячне всесвітле Боже
начало, єство єдинославне
і однопрестольне, Отче, Творче
усього, Сине і Душе Божественний,
славлю Тебе навіки.

4

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

П

рославляймо, люди, безперестанно Божу Матір як престіл
всечесний і пренебесний, єдину
після різдва Матір і Діву.

sun,
all-radiant
Threefold
sovereignty of God, nature one

in glory and one in throne: O Father,
the Creator of all, Son and Divine
Spirit, I sing Your praise to the ages.

eeІ

Бг bр 0диченъ:

Triadicon:

eeBoth

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

5

7

Theotokion:

peoples, let
Youceaseless
song

us praise in
the Mother of
God as a throne honoured and most
high, for she alone is Mother and
Virgin after giving birth.

7
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Ўde 8.

Пёснь }.

Irmos:

Їрм 0 съ:

whom the hosts of heaven
Him,glorify,
and who terrifies the

Й

ого, що воїнства небесні
славлять і трепещуть херувими і серафими, — все що дише
і твар, славте, благословіть,
і вихваляйте по всі віки.

Cherubim and the Seraphim, let
everything that has breath and every
creature praise, bless, and highly exalt
to all the ages.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

П

омилуй,
Спасе,
мене
грішного, пробуди мій розум
до навернення, прийми мене, що
каюся, змилосердься наді мною,
що взиваю: «Згрішив я перед
Тобою єдиним – спаси; вчинив
беззаконня – помилуй мене!»

1

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олісничник Ілля, зійшовши на
колісницю чеснот, піднісся над
усім земним, наче на небеса; ти ж,
душе моя, думай про піднесення.

sinned, O
I have
mercy. Awaken

Saviour, have
my mind so
that I may be converted; accept me
in repentance, have pity as I cry:
“I have sinned against You, save me;
I have done evil, have mercy on me.”

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
2

charioteer Elias once mounted
Thea chariot
of the virtues, and was

carried as if to heaven, high above
earthly things. My soul, reflect on his
ascent.

(4 Цар 2: 11)

(4 Kgs 2: 11)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

упинив
Єлисей
плащем
Іллі потік Йордану, і той
розступився на два боки; а ти,
душе, не причастилася благодаті
через нестриманість.
(4 Цар 2: 14)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
3
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old, with the mantle of Elias, ElisOfsaios
made the stream of the Jor-

dan stand still on either side; but you,
O my soul, have no share in this grace
because of your lack of self-control.
(4 Kgs 2: 14)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олись
Єлисей,
прийнявши
плащ Іллі, отримав подвійну
благодать від Бога; а ти, душе, не
причастилася цієї благодаті через
нестриманість.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
4

tion of grace from the Lord; but you,
O my soul, have no share in this grace
because of your lack of self-control.

(4 Цар 2: 9)

(4 Kgs 2: 9)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олись доброзичлива соманитянка пригостила праведного,
а ти, душе моя, ніколи не ввела
у свій дім ані чужинця ані
подорожнього, тому будеш ти
викинена з чертога в риданні.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
5

(4 Kgs 4: 8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
6

Н

soul, you have always
O wretched
imitated the unclean thoughts of

Giёzi. Drive away his love of money, at
least in old age. Flee from the fire of
Gehenna, turning away from your sins.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

аслідуючи Озію, ти, душе,
подвійно вражена його проказою, бо думаєш негідне і твориш беззаконня; покинь же те, до
чого привернулася і поспішай до
покаяння.

soul, the goodly minded SonaOmite
woman once entertained the

righteous man; but you have not admitted to your house either stranger
or traveller, and so you will be cast out
weeping from the bridal chamber.

(4 Цар 4: 8)

и завжди наслідувала, окаянна душе, нечистий розум Гієзії;
хоч на старості відкинь його сріблолюбство, втікай од вогню пекельного, облиш свої лиходійства.

once took the mantle of
Elissaios
Elias, and received a double por-

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
7

you have followed Ozias,
O soul,
and have his leprosy in double

form: for your thoughts are wicked
and your acts unlawful. Leave what
you have, and hasten to repentance.
(4 Kgs 15; 2 Chr 26: 19)

(4 Цар 15; 2 Пар 26: 19)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и чула, душе, про ніневитян,
що каялися Богу у веретищі
та попелі, але ти їх не наслідувала
і виявилася лукавішою за всіх, що
згрішили до – і після – закону.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
8

(Йона 3: 5)
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you have heard of the
Osoul,
Ninevites repenting before God

in sackcloth and ashes. You have
not followed them, but have shown
yourself to be more wicked than all
who sinned before the Law and after
the Law.
(Jon 3: 5)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и чула, душе, про Єремію
у багнистій ямі, що з плачем
взивав до міста Сiона, благаючи
зі сльозами; його плачевне життя
наслідуй — і спасешся.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
9

with lamentations for the city of Zion
and asked to be given tears. Follow
his life of lamentation and be saved.

(Єр 38: 6)

(Heb 38: 6)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олись Іона утік до Фарсиса,
передбачаючи навернення
ніневитян, знав бо як пророк
милосердя Боже і ревно прагнув
здійснення пророцтва.

soul, you have heard how JereOmias
in the muddy pit cried out

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
10

fled to Tharsis, foreseeing
Jonas
the conversion of the Ninevites;

for as a prophet he knew the lovingkindness of God, but he was jealous
that his prophecy should not be
proved false.

(Йона 1: 3)

(Jon 1: 3)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

чула, душе, про Даниїла,
Тиякий
у ямі закрив пащі звірам,

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
11

дізналася й про юнаків з Азарією,
що вірою погасили вогонь у печі
розпаленій.

you have heard how Daniel
O soul,
in the pit stopped the mouths

of wild beasts; and you know how
the Youths who were with Azarias
quenched the flames of the fiery
furnace through faith.

(Дан 6: 16-22; 3: 23)

(Dn 6: 16-22; 3: 23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

повчальні приклади із
ВсіСтарого
Завіту нагадав я тобі,

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
12

I have set before you all the
Osoul,
people from the Old Testament

моя душе; наслідуй боголюбиві
діяння праведних, гріхів же людей
лукавих стережися.

as examples. Imitate the pious acts of
the righteous, but flee rather from the
sins of the wicked.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

П

равосудний Спасе, помилуй
і врятуй мене, від вогню
і покарання що на суді маю
справедливо
перетерпіти,
але
перед кончиною прости мене через
покаяння і доброчесність.

13

Judge and Saviour, have
Righteous
mercy on me and deliver me from

the fire, and from the punishment
that I rightly expect to suffer at the
Judgement. Before the end release
me through virtue and repentance.
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Б

лагаю Тебе, як розбійник —
Пом’яни мене; як Петро, гірко
плачу — Прости мене; як митар
взиваю і сльози проливаю, як
блудниця, — прийми мої ридання,
Спасе, як колись від хананеянки.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
14

weep bitterly; like the Tax Collector
I call out, “Release me, O Saviour;”
like the Harlot I shed tears: accept my
lamentation as once You accepted
that of the Canaanite woman.

(Лк 23: 42; Мт 26: 75; Лк 18: 13;
Лк 7: 37-38; Мт 15: 22-28)

(Lk 23: 42; Mt 26: 75; Lk 18: 13;
Lk 7: 37-38; Mt 15: 22-28)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

ціли, Спасе, від гноїння
смиренну мою душу, єдиний
Лікарю, приклади мені, як пластир,
єлей і вино, — діла покаяння та
сльози зворушення.

the thief I cry to You,
Like“Remember
me;” like Peter I

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
15

the only Physician, heal
O Saviour,
the putrefaction of my humbled

soul; apply plaster to me, and oil and
wine — works of repentance and
compunction with tears.

(Лк 10: 34)

(Lk 10: 34)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

аслідуючи хананеянку, благаю:
«Помилуй
мене,
Сину
Давидів»; торкаюся Твоїх риз, як
кровоточива, і плачу, як Марфа й
Марія над Лазарем

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
16

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ч

ашу
сліз,
немов
миро,
виливаю я на голову Твою,
Спасе, і взиваю до Тебе, як
блудниця, яка милости шукає,
приношу
моління
й
благаю
прощення подати.

I

too follow the Canaanite woman,
and cry, “Son of David, have
mercy on me.” Like the woman with
an issue of blood I touch the hem of
Your garment. I weep as Martha and
Mary wept for Lazaros.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

17

as ointment I empty
O Saviour,
on Your head the alabaster

box of my tears. Like the Harlot I cry
to You, seeking mercy: I bring
my prayer and ask to receive
forgiveness.

(Мт 26: 7; Лк 7: 38)

(Mt 26: 7; Lk 7: 38)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
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Х

оч і ніхто не згрішив перед
Тобою, як я, але прийми і
мене, милосердний Спасе, що каюся зі страхом і закликаю з любов’ю: згрішив я перед Тобою єдиним, помилуй мене, Милостивий!

18

compassionate Saviour, as I repent
in fear and cry with longing: I have
sinned against You alone; I have
transgressed, have mercy on me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

ощади, Спасе, творіння Твоє і
пошукай,
як
пастир,
загублене, попередь заблудлого,
вирви від вовка, зроби мене ягням
на пасовищі Твоїх овець.

has sinned against You
NoasoneI have;
yet accept even me,

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
19

spare what You have
OSaviour,
made Yourself, and as shepherd

seek the lost sheep that has gone
astray. Snatch me from the wolf and
make me a sheep in the pasture of
Your flock.

(Пс 118: 176; Йн 10: 11-16)

(Ps 118: 176; Jn 10: 11-16)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

оли Ти, милосердний, засядеш
Суддею і покажеш страшну
славу Твою, Спасе, який тоді страх
перед полум’ям печі відчують усі,
що бояться Твого нестерпимого
судища.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
20

You, the compassionate
WhenJudge,
are enthroned and

reveal Your dread glory, O Saviour,
what fear there will be then, when the
furnace burns with fire, and all shrink
back in terror before Your Judgementseat.

(Мт 25: 31-46)

(Mt 25: 31-46)

Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

С

вітла
незаходимого
Мати,
тебе просвітивши, визволила
з темряви пристрастей; тому,
одержавши
благодать
Духа,
просвіти, Маріє, тих, що з вірою
славлять тебе.

21

of the Light that never
ThesetsMother
illumined you and freed you

from the darkness of the passions.
O Mary, who has received the grace
of the Spirit, give light to those who
faithfully praise you.

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
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П

обачивши в тобі, мати, воістину
нове чудо, божественний
Зосима жахнувся, бо побачив
ангела у плоті і, весь охоплений
подивом, оспівував Христа повіки.

22

Zosimas was struck
Godly
amazement, beholding in

with
you,
O Mother, a wonder truly strange and
new. For he saw an angel in the flesh
and was filled with astonishment,
praising Christ to the ages.

Ґндрeю:

To our holy Father, Andrew:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.

А

ндрію
Критський,
чесна
похвало, ти маєш сміливість
до Господа, молися, благаю, щоб
звільнитися мені від кайданів
беззаконня молитвами твоїми,
учителю покаяння і преподобних
славо.

23

you have freedom to speak
Since
before the Lord, O Andrew,

honoured glory of Crete, I beseech:
intercede that I may now find
deliverance from the bonds of iniquity
through your prayers, for you are a
teacher of repentance and the glory of
venerable monks.

W

W

Сти х1 ъ:

Verse:

Благословимо Отця, і Сина, і Святого Духа — Господа.

We bless Father, Son and Holy Spirit
— the Lord.

eeСлава

eeGlory

Отцю, і Сину, і Святому

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

Духові.

Трb ченъ:

Б

езначальний
Отче,
Сину
співбезначальний, Утішителю
благий, Душе правий, Слова
Божого
Родителю,
Отця
безначального Слове, Душе живий
і всетворчий — Тройце Єдинице,
помилуй мене!

24
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Triadicon:

ather without beginning,
Falso
without beginning,

Son
good
Paraclete, Spirit of truth; Begetter of
the Word of God, Word of the Father
without beginning, Spirit, living and
creating: Trinity in Unity, have mercy
on me.

eeІ

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

eeBoth

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

Бг bр 0диченъ:

М

ов із пурпуру, Пречиста,
у Твоєму лоні виткалася
мислена
багряниця
—
тіло
Еммануїла
—
тому
Тебе,
Богородицю істинну, величаємо.

25

from
As Pure,

Theotokion:

purple thread, O Most
the spiritual royal robe
of Emmanuel, His flesh, was woven
within your womb. Therefore we
honour you in truth as Mother of God.

W

W

Сти х1 ъ:

Verse:

Хвалимо, благословимо, покло-няємось Господу.

We praise, bless and worship the Lord,
praising and exalting Him above all for
ever.

:

:

Катавaсіа:

Katavasia:

whom
Him,glorify,

Й

ого, що воїнства небесні
славлять і трепещуть херувими і серафими, — все що дише
і твар, славте, благословіть,
і вихваляйте по всі віки.

the hosts of heaven
and who terrifies
the Cherubim and the Seraphim,
let everything that has breath and
every creature praise, bless, and
highly exalt to all the ages.

7

7
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Magnificat.

Пёснь Пресв™ёй Бцd э.

Deacon: The Theotokos and the
Mother of Light, let us magnify in
hymns.

Діaконъ: Богородицю і Матір Світла
в піснях величаймо.
Вёрніи: Величає душа моя Господа
і радіє дух мій у Бозі, Спасі моїм.

1

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

Припёвъ:

Refrain:

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

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.

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

2

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

Вёрніи: Бо вчинив мені велич
Всемогутній, і Святе Ім’я Його, і
милість Його з роду в рід на тих, що
бояться Його.

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

3

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

Faithful: 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 and more
glorious beyond compare than the Seraphim,
without corruption You gave birth to God the
Word. True Theotokos, we magnify You.
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Вёрніи: Сотворив державу силою
Своєю, розсіяв гордих у помислах
сердець їхніх.

4

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

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

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

5

Faithful: 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.

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

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.

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

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

6

7

7
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Three Ўde Canon, tn 8.

Трипёснецъ, глaсъ }.
Цей трипіснець читається без поклонів.

This Canon is read without prostrations.

Irmos:

Їрм 0 съ:

You to be truly the
Confessing
Mother of God we are saved

В

оістину
Богородицею
Тебе
визнаємо, Діво чиста, спасенні
Тобою, з безплотними хорами Тебе
величаємо.

through You, and together with the
choirs of the Bodiless we magnify You.

Припёвъ:

Refrain:

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

А

постоли,
джерела
води
спасенної, зросіть мою душу,
знеможену гріховною спрагою.

1

O Apostles: drench my soul, which is
dying from the thirst of sin.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

М

ене, що плаваю у погибельній
безодні і тону, спаси,
Господи, як Петра, десницею
Твоєю.

Apostles of Christ, pray to God for us.
2

У

swimming in the sea of
Iamdestruction,
and I am already

drowning: save me with Your right
hand, O Lord, as You saved Peter.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

ченики, ви, що є сіллю прісних,
висушіть гнилість мого розуму
і відженіть темряву незнання.

were shown to be sources of
You the
streams of salvation,

Apostles of Christ, pray to God for us.
3

are as salt for nutritious
Youteachings:
dry up the putrefaction

of my mind, and dispel the darkness
of ignorance.

W

W
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To the Theotokos:

Бцd э:
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Most holy Mother of God, save us.

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

Та, що породила Радість,
Якдаруй
мені плач, Владичице,

бо ним Божественну втіху
майбутній день зможу здобути.

4

в

You have given birth to joy:
O Lady,
grant me mourning, through

which I may discover divine
consolation in the time to come.

7

7
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Three Ўde Canon, tn 8.

Трипёснецъ, глaсъ }.
Цей трипіснець читається без поклонів.

This Canon is read without prostrations.

Irmos:

Їрм 0 съ:

generations we magnify
WithYou,allmediatrix
between heaven

З

аступницю неба і землі,
величають Тебе всі роди, бо
в Тебе вселилося плоттю втілення
Божества.

and earth. For in You, O Virgin,
the fullness of the Godhead came to
dwell bodily.

Припёвъ:

Refrain:

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

Apostles of Christ, pray to God for us.

Д

оброчесний соборе апостольський, тебе величаємо піснями, явилися ви всесвіту як світлі
світила, відганяючи оману.

1

for you have been shown as bright
stars for the world, driving out error.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

С

ловесних риб, блаженні апостоли, спіймали ви неводами
благовістя і жертву цю приносите
завжди Христові.

Apostles of Christ, pray to God for us.
2

П

W

Apostles, with your net
Oblessed
of the Gospel you catch rational

fish, which you ever bring to Christ as
a gift.

Апостоли Христа, моліть Бога за нас.

ом’яніть і нас, апостоли, у
ваших проханнях до Бога,
щоб визволитися нам від усякої
спокуси, оспівуючи вас із любов’ю,
— так молимося.

company of the AposHonoured
tles, we magnify you in hymns,

Apostles of Christ, pray to God for us.
3

to God, remember
Inus,yourO prayers
Apostles: may we be

delivered from all temptation, we
entreat, as we lovingly sing your
praises.
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W

eeСлава

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.

Triadicon:

Трb ченъ:

Т

ебе, триіпостасну Єдиницю,
Отче, Сину з Духом, Єдиного
Бога
єдиносущного
оспівую,
Тройцю єдиносильну і безначальну.

4

with the Spirit, one God, consubstantial Trinity, one in power and without
beginning.

eeІ

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

Бг bр 0диченъ:

Т

ебе, що породила Дитя і
Дівою залишилась, усі роди
прославляють; Тобою звільнилися
ми від прокляття, бо радість Ти нам
породила — Бога і Господа.

praise to You, the Unity
I sing
in three Persons, Father and Son,

eeBoth

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

5

Theotokion:

all generations we call you
In blessed,
O Virgin who bore a

child: through you we are delivered
from the curse, for you gave birth to
the Lord our joy.

7

7
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Irmos:

Їрм 0 съ:

is past understanding
The—nativity
from a conception without

Б

езсіменного зачаття Різдво
несказанне; Матері безмужньої нетлінний плід; Боже бо
народження обновляє єство. Тому
всі роди Тебе, як Богоневісную
Матір, православно величаємо.

seed; the child-bearing is undefiled
— from a Mother without a husband;
for the birth of God makes the natures
new. Therefore with true belief all
generations magnify you as Bride and
Mother of God.

Припёвъ:

Refrain:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy
on me.

Р

озум струпом укрився, тіло
стало немічним, занедужав
дух і слово знесилилося, завмирає
життя — кінець біля дверей; що
чинитимеш, душе моя окаянна,
коли Суддя прийде викрити твої
діяння?

1

sick, reason is infirm, life is dead; the
end is at the doors. What will you do
then, my wretched soul, when the
Judge comes to examine what you
have done?

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

М

ойсеєву
розповідь
про
світобуття
нагадав
я
тобі, душе, і Писання Завіту про
праведних і неправедних, та ти
наслідувала останніх, а не перших,
згрішивши перед Богом.

mind is wounded, the body
The
has grown feeble, the spirit is

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
2

put before you, O soul,
I have
Moses’ account of the creation

of the world, and after that all the
recognized Scriptures that tell you the
story of the righteous and the wicked.
But you, O soul, have followed the
second of these and not the first, and
have sinned against God.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
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З

акон утратив силу і Євангеліє
недієве, знехтуване усе
Писання, пророки і всяке праведне
слово безсилі; рани твої, о душе,
примножилися — бо нема лікаря,
який зцілив би тебе.

3

of Scripture is ignored by you; the
Prophets and all the words of the
righteous are useless. Your wounds,
O soul, have been multiplied, and
there is no physician to heal you.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Щ

об зворушити тебе, душе,
приведу тобі приклади з
Нового Завіту; отже, наслідуй
праведних і цурайся неправедних;
і умилостив Христа молитвами,
постом, чистотою і говінням.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
4

К

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
5

the
and
and
you,

(Mt 21: 31; 11: 12)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Х

man, calling thieves
Christandbecame
harlots to repentance.

Repent, O soul: the door of
Kingdom is already open —
Pharisees and tax collectors
adulterers pass through it before
having changed their lives.

(Мт 21: 31; 11: 12)

ристос
став
людиною,
з’єднавшись тілом зі мною,
і все, що властиве нашому єству,
окрім гріха, Він добровільно узяв на
Себе, показуючи тобі, душе, образ і
подобу Свого приниження.

I bring you examples from
O soul,
the New Testament, to lead you

to contrition. Follow the examples
of the righteous, turn away from
the sinful, and through prayers
and fasting, through chastity and
reverence, propitiate Christ.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

оли Христос став людиною,
то закликав до покаяння
блудниць і розбійників; покайся і
ти, душе моя, бо двері у Царство
відчинені, і входять до нього
фарисеї, митарі та перелюбники,
що каються.

is powerless, the Gospel
TheofLaw
no effect, and the whole

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
6

became man, keeping
Christ
company with me in flesh; and

of His own will He fulfilled all that
belongs to this nature, except for sin:
a model for you, O soul, and an image
illustrating His condescension.

(Мт 1: 25)

(Mt 1: 25)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
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Х

ристос спас волхвів і скликав
пастухів, немовлят удостоїв
мучеництва, прославив старця
і стару вдову, яких ти, душе, не
наслідувала ні життям, ні діянням;
горе тобі, коли станеш перед
Судом Божим.

7

a multitude of Infants, and glorified the
Elder and the aged Widow. But you, O
soul, have not followed their actions
or their lives. Woe to you, then, when
you are judged.

(Мт 2: 12; Лк 2: 9-12; Мт 2: 16; Лк 2: 25-38)

(Mt 2: 12; Lk 2: 9-12; Mt 2: 16; Lk 2: 25-38)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

орок днів Господь постився
у пустелі і зголоднів нарешті,
виявивши
людське;
не
будь
безпечною, душе, коли приступить
ворог до тебе, нехай постом і
молитвою від ніг твоїх відкинутим
буде.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
8

(Mt 4: 1-11; 17: 21; Mk 9: 29)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Х

fasted for forty days in
ThetheLord
wilderness, and afterwards

He was hungry, showing His humanity. O soul, do not be dismayed: if the
enemy attacks you, drive Him from
your feet through both prayer and
fasting.

(Мт 4: 1-11; 17: 21; Мк 9: 29)

риста
спокушав
диявол,
кажучи перетворити каміння
на хліб, і звів Його на гору, щоб
умить
показати
всі
царства
світу; ти ж бійся, душе, подібного
підступу, будь тверезою, молися
безперестанно Богу.

saved the Magi, called the
Christ
Shepherds, revealed as Martyrs

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
9

was tempted. The Devil
Christ
tempted Him, showing Him the

stones so that they might be made
into bread. He led Him up into a
mountain, to see in an instant all the
kingdoms of the world. O soul, fear
fantasy, be vigilant, pray to God at
every hour.

(Мт 4: 3-9; 26: 41)

(Mt 4: 3-9; 26: 41)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

устельнолюбна горлиця, глас
вопіющого, світильник Христів проповідував покаяння, а Ірод
з Іродіадою чинили беззаконня;
дивись, душе моя, щоб не заплутатися тобі у сітях беззаконня, але
полюби покаяння.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
10

Turtle-dove who loved the
Thewilderness,
the voice of one

crying aloud, the Lamp of Christ,
was heard preaching repentance.
Herod sinned with Herodias. My soul,
see that you are not trapped in the
snares of the lawless, but embrace
repentance.

(Мк 1: 3; Мт 14: 3)

(Mk 1: 3; Mt 14: 3)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

В

пустелі оселився Предтеча
благодаті, і Юдея вся й Самарія
йшли його слухати і сповідувати
гріхи свої, ревно приймаючи
хрещення, а ти, душе моя, їх не
наслідувала.

11

Judaea and Samaria ran to hear Him;
they confessed their sins and were
baptized eagerly. But you, O soul,
have not followed them.

(Мт 3: 5-6)

(Mt 3: 5-6)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ч

есним є шлюб і непорочним
ложе, бо колись благословив
їх Христос; на весіллі у Кані
Галилейській
як
людина
Він
їв і перетворив воду на вино,
являючи перше чудо, щоб ти, душе,
змінилася.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
12

(Heb 13: 4; Jn 2: 1-11)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Х

is honourable, and
Marriage
the bed undefiled. For on both

Christ has given His blessing beforehand, eating in the flesh at the wedding in Cana, turning the water into
wine and revealing His first miracle, so
that you, O soul, might be converted.

(Євр 13: 4; Йн 2: 1-11)

ристос уздоровив розслабленого, і той узяв своє ложе,
підняв з мертвих юнака, сина
вдовиці, зцілив слугу сотника і
відкрився самарянці, показуючи,
як тобі, душе, у дусі служити Богу.

Forerunner of grace went to
The
dwell in the wilderness, and all

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
13

gave strength to the paralysed
Christ
man, who took up his bed; He

raised from the dead a young man, the
son of the widow, and the centurion's
servant; He appeared to the Samaritan
woman, and depicted before-hand to
you, O soul, worship in spirit.

(Мт 9: 2-7; Лк 7: 14; Мт 8: 6-13; Йн 4: 26; ІсНав 4: 24)

(Mt 9: 2-7; Lk 7: 14; Mt 8: 6-13; Jn 4: 26; Jo 4: 24)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

ровоточиву Господь зцілив
лише доторканням до Його
ризи, прокажених Він очистив,
сліпих і кривих просвітив і
виправив, глухих, німих і зігнутих
додолу зцілив словом, щоб ти,
окаянна душе, могла спастися.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
14

(Мт 9: 20-22; 10: 8; 11: 5; Лк 13: 10-13)

the touch of the hem of
By garment,
the Lord healed

His
the
woman with an issue of blood;
He cleansed lepers and gave sight
to the blind and made the lame walk
upright; by His word He cured deaf
and dumb and the woman bowed
to the ground, so that you, wretched
soul, might be saved.
(Mt 9: 20-22; 10: 8; 11: 5; Lk 13: 10-13)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

З

цілюючи
недуги,
Христос
Слово проповідував убогим,
лікував прокажених, їв з митарями,
розмовляв з грішниками — і
дотиком руки повернув душу вже
померлої дочки Яіра.

15

the Word healed sicknesses,
Christ
preached the gospel to the poor,

cured cripples, ate with tax collectors, and talked with sinners. With the
touch of His hand He brought back
the departed soul of the daughter of
Jairos.

(Мт 9: 11; Мк 5: 41-42)

(Mt 9: 11; Mk 5: 41-42)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

пасся митар, і блудниця стала
цнотливою, а фарисей, який
хвалився, був осуджений. Бо
перший благав: “Очисти мене”!
А друга: “Помилуй мене”! А цей,
величаючись, казав: “Дякую Тобі,
Боже”, та інші слова безглузді.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
16

Collector was saved, and
ThetheTaxHarlot
turned to chastity,

but the Pharisee with his boasting
was condemned. For the first said,
“Be merciful,” and the second, “Have
mercy on me,” but the third said,
boasting, “I thank You, O God,” and
other words of madness.

(Лк 7: 36-50; 18: 9-14)

(Lk 7: 36-50; 18: 9-14)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

акхей був митарем, але
здобув спасіння; фарисей
Симон спокусився, а блудниця
отримала відпущення гріхів від
Того, Хто має владу прощати; і ти,
душе моя, намагайся наслідувати її.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
17

was a tax collector,
Zacchaeos
yet he was saved; but Simon

the Pharisee went astray; while the
Harlot received remission and release
from Him who has power to forgive
sins. Make haste, O soul, to follow her
example.

(Лк 19: 1-10; 7: 36-50)

(Lk 19: 1-10; 7: 36-50)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

е

наслідувала ти, окаянна
душе, блудницю, яка взяла
посудину з миром і помазувала
зі сльозами й витирала волоссям
ноги Спасові, Який розірвав
рукопис її давніх гріхів.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
18

wretched soul, you have not
O my
acted like the Harlot, who took

the alabaster box of ointment, and
anointed with tears the feet of the
Saviour, and wiped them with her hair.
And He tore in pieces the record of
her previous sins.

(Лк 7: 37-38; Кол 2: 14)

(Lk 7: 37-38; Col 2: 14)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Т

и знаєш, душе моя, як були
прокляті міста, що їм приніс
Христос благовістя; стережися,
щоб не бути тобі, як вони:
прирівняв їх Владика до Содому і
аж до аду засудив.

19

soul, you know how the cities
My were
cursed to which Christ

gave the Gospel. Fear their example,
lest you become like them, for the
Master compared them to the men of
Sodom, and condemned them to hell.

(Лк 10: 13-15)

(Lk 10: 13-15)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

відчаї не показуй себе, душе
моя, гіршою за хананеянку,
яка мала віру; через віру зцілилася
Словом Божим дочка її; і ти, як
вона, з глибини серця благай
Христа: “Сину Давидів, спаси і
мене”.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
20

soul, do not be overcome
O my
by despair; for you have heard

of the faith of the woman of Canaan,
and how through it her daughter was
healed by the Word of God. Cry out
from the depth of your heart, as she
did to Christ, “Save me also, O Son of
David.”

(Мт 15: 22)

(Mt 15: 22)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

милосердься,
спаси
та
помилуй мене, Сину Давидів,
що біснуватих зціляв словом,
скажи і мені милосердним голосом,
як розбійникові — Воістину будеш
в раю зі Мною, коли Я прийду в
славі Моїй.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
21

of David, with a word
O  Son
You healed the possessed:

be compassionate, save me and
have mercy. Let me hear Your
compassionate voice speak to me as
to the Thief: “Amen, I say to you, you
will be with Me in Paradise, when I
come in My glory.”

(Лк 9: 38-42; 23: 43)

(Lk 9: 38-42; 23: 43)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Р

озбійник
Тебе
ганьбив,
і
розбійник визнав Тебе Богом
— обидва бо на хресті висіли;
але,
милостивий
як
вірному
розбійникові Твоєму, що пізнав
у Тобі Бога, відкрий і мені двері
славного Царства Твого.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
22

(Лк 23: 32-42)

accused
Athiefacknowledged

You, a Thief
You as God:
for both were hanging beside You on
the Cross. O Greatly-Compassionate,
open to me also the door of Your
glorious kingdom, as once it was
opened to Your Thief, who with faith
recognized You as God.
(Lk 23: 32-42)
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

се творіння тремтіло, бачачи
Тебе розіп’ятого, розпадалися
від жаху гори і каміння, й земля
тряслася, і пекло відкрилося
і в день світло затьмарилося,
побачивши Тебе, Ісусе, тілом
прибитого до хреста.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
23

and rocks were split from fear, and the
earth quaked, and hell was despoiled;
and the light grew dark in the day,
when they beheld You, O Jesus,
nailed in the flesh.

(Мт 27: 51-53; Лк 23: 44-45)

(Mt 27: 51-53; Lk 23: 44-45)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

е вимагай від мене достойних
плодів покаяння, бо сила моя
в мені ослабла, даруй мені завжди
скрушене серце й смиренність
духу, щоб я приносив Тобі це як
жертву угодну, єдиний Спасе.

creation was in anguish when
Theit saw
You crucified; mountains

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
24

not demand from me worthy
Do fruits
of repentance, for my

strength has failed within me.
Give me an ever-contrite heart
and poverty of spirit, so that I may
offer these to You as an acceptable
sacrifice, O only Saviour.

(Мт 3: 8; 5: 3; Пс 50: 17)

(Mt 3: 8; 5: 3; Ps 50: 17)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

удде мій що знаєш мене,
коли знову Ти схочеш прийти
з ангелами судити ввесь світ,
споглянь тоді милостивим оком на
мене, Ісусе, пощади та помилуй
мене, що згрішив більш, як усяка
людська істота.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
25

Judge, who know me, when
My You
come again with the

angels to judge the whole world, look
on me then with Your merciful eye and
spare me; take pity on me, O Jesus,
for I have sinned more than the whole
nature of mankind.

(Мт 25: 31-32)

(Mt 25: 31-32)

Прпd бныz:

To our Venerable Mother:

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
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З

дивувала ти всіх незвичайним
життям своїм — і ангельські
чини, і собори людей; подолала
земне
і
жила
неземним,
перевершивши єство, тому, Маріє,
ти безтілесними ногами, Йордан
перейшла.

26

hosts of angels and the assemblies of
mortals; for you surpassed nature and
lived as though no longer in the body.
Like a bodiless being you walked on
the Jordan with your feet and crossed
over.

Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

У

милостив Творця до тих,
що прославляють тебе,
преподобна
мати,
щоб
нам
визволитись від гризот і скорбот,
що на нас звідусіль нападають, щоб
ми визволились з випробовувань і
безперестанно величали Господа,
що прославив тебе.

your strange way of life you
Byhave
struck all with wonder: the

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
27

Mother, call down the
Venerable
gracious mercy of the Creator

on those who praise you, that we may
be set free from the sufferings and
afflictions that beset us round about;
so that without ceasing, delivered from
temptations, we may magnify the Lord
who has glorified you.

Ґндрeю:

To our holy Father, Andrew:

Преподобний отче Андрію, моли
Бога за нас.

Venerable Father Andrew, pray to God
for us.

А

ндрію
чесний,
отче
триблаженний,
пастирю
Критський — не переставай
молитися за тих, хто оспівує тебе,
щоб позбавилися гніву й скорботи
і тління і гріхів безмірних усі ми,
хто почитаємо пам’ять твою вірно.

28

Andrew, thrice-blessed
Venerable
father, shepherd of Crete, do not

cease to offer prayer for us who sing
your praises, so that we, who honour
your memory with faith, may be
delivered from all wrath and affliction
and corruption, and released from
faults.

W
eeСлава

W

Отцю, і Сину, і Святому

eeGlory

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

Духові.
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Triadicon:

Трb ченъ:

Т

ройце єдиносущна, Єдинице
триіпостасна, оспівуємо Тебе,
прославляючи
Отця,
Сина
величаючи і Духу поклоняючись,
— Єству єдиному, Богу істинному
— життю і вічному Царству
безкінечному.

29

we glorify the Father, we magnify the
Son, and we worship the Spirit, truly
God in one nature — both Life and the
eternal kingdom of the living.

eeІ

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

eeBoth

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

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

Г

рад Твій охорони, Пречиста
Богородице, в Тобі він вірою
царює, в Тобі утверджується
кріпкістю і, перемагаючи, Тобою
поборює усі спокуси, полонить
ворогів своїх і підкорює їх.

praise You, O consubstantial
WeTrinity,
Unity in three Persons:

30

your city, O most pure
Preserve
Mother of God. For by you she

reigns in faith, and by you she is
made strong, and through you she
is victorious; she vanquishes every
temptation, and she despoils the
enemy, and she administers the
subjects.

:

:

Катавaсіа:

Katavasia:

is past understanding
The—nativity
from a conception without

Б

езсіменного зачаття Різдво
несказанне; Матері безмужної
нетлінний плід; Боже бо народження обновляє єство. Тому всі
роди Тебе, як Богоневісную Матір,
православно величаємо.

seed; the child-bearing is undefiled
— from a Mother without a husband;
for the birth of God makes the natures
new. Therefore with true belief all
generations magnify you as Bride and
Mother of God.

7
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Мaлаz є к3 теніA.

Small L itany.

Діaконъ: Ще і ще в мирі Господеві
помолімось.

Deacon: Again and again in peace,
let us pray to the Lord.

Вёрніи: Господи, помилуй.

Faithful: Lord, have mercy.

Діaконъ: Заступи, спаси, помилуй
і охорони нас, Боже, Твоєю
благодаттю.

Deacon: Help us, save us, have mercy on us and keep us, O God, by your
grace.

Вёрніи: Господи, помилуй.

Faithful: Lord, have mercy.
Deacon: Commemorating our All-holy, pure, most blessed and glorious
Lady, Mother of God and Ever-Virgin
Mary, with all the Saints, let us entrust
ourselves and one another and our
whole life to Christ our God.

Діaконъ: Пресвятую,
Пречистую,
Преблагословенную,
Славную
Владичицю нашу Богородицю і
Приснодіву Марію зi всіма святими
пом’янувши, самі себе і один одного,
і все життя наше Христу Богові
віддамо.
Вёрніи: Тобі, Господи.

Faithful: To You, O Lord.

Їерeй: Бо Тебе славлять усі Сили
Небесні, і Тобі славу возсилаємо
Отцю, і Сину, і Святому Духові нині,
і повсякчас, і на віки віків.

Priest: For all the Heavenly Powers
praise You, 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.

Вёрніи: Амінь.

Faithful: Amen.

7
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Hymn of Light.

Свэти л1 енъ.
глaсъ седми 1цы

of the tone of the week

Проголошується світильничні чергового
гласу.

The Hymn of Light for Thursday in the Tone
of the week is chanted.

7

7
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Psalms оf Praise.

Хвали т
1 ехъ.
Чтeцъ: Все, що
хвалить Господа.

дише

Reader: Let every breath praise the
Lord.

нехай

Psalm 148.

Pсалом рм7 и.

the Lord from the heavens,
Praise
praise Him in the highest. To

Х

валіте Господа з небес,
Xваліте Його во вишніх. Тобі
належить пісня Богові. 2. Хваліте
Його, всі ангели Його, хваліте
Його, всі сили Його. Тобі належить
пісня Богові. 3. Хваліте Його, сонце
й місяць, хваліте Його, всі зорі
й світло. 4. Хваліте Його, небеса
небес; і вода, що вище небес.
5.
Нехай хвалять ім’я Господнє,
Бо Він промовив — і сталося,
Він повелів — і сотворилося.
6.
Поставив їх на віки вічні; дав
їм закони, що не змінюються.
7.
Хваліте Господа на землі:
всі моря, всі риби і всі безодні,
8.
вогонь, град, сніг, туман, вітер
буйний, що виконує волю Його,
9.
гори і всі горби, дерева плодові
і всі ліси, 10. звірі і всі тварини,
всі плазуни і птахи крилаті.
11.
Царі землі і всі народи, князі
і всі судді, 12. юнаки й діви,
13.
старі
з
молодими,
нехай
хвалять
ім’я
Господнє,
бо
прославилось ім’я Його Одного.
Слава Його на небі і на землі.
14.
Він підніс силу людей Своїх,
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You, O God is due our song. 2. Praise
Him, all you His angels: praise Him,
all you His hosts. To You, O God
is due our song. 3. Praise Him, sun
and moon; praise Him, all you stars
and the light. 4. Praise Him, heavens
of heavens, and water above the
heavens. 5. Let them praise the name
of the Lord; for He spoke and they
came to be; He commanded and
they were created. 6. He established
them for ever, and forever and ever;
He has set an ordinance, which shall
never pass away. 7. Praise the Lord
from the earth, you dragons and all
abysses, 8. fire, hail, snow, and ice,
blast of tempest that perform His
word. 9. The mountains and all the
hills, fruitful trees and all you cedars.
10.
The beasts and all the cattle,
creeping things and winged birds,
11.
kings of the earth, and all peoples,
princes and all the judges, 12. young
men and virgins, elders with the
younger; 13. let them praise the
name of the Lord, for His name

Славу всіх святих Своїх, Cинів
Ізраїлевих, близьких Йому.

alone is exalted. Thanksgiving to
Him is on the earth and in heaven;
14.
and He shall exalt the horn of His
people. This is the hymn for all His
saints, For the sons of Israel and for
the people who approach Him.

Pсалом рм 7f.

Psalm 149.

to the Lord a new song; sing
Sing
His praises in the congre-gation

С

півайте Господеві пісню нову!
Хвала Йому на зборах
святих Його. 2. Нехай звеселиться
Ізраїль
Сотворителем
своїм,
сини Сіону нехай возрадуються
Царем своїм. 3. Нехай хвалять
ім’я Його хором, з тимпанами і
гуслями, нехай співають Йому.
4.
Бо любить Господь людей Своїх
і покірних підносить до спасіння.
5.
Звеличаться преподобні у славі
і зрадіють в оселях своїх. 6. Нехай
буде хвала Богові в устах їхніх, і
мечі двогострі в руках їхніх, 7. щоб
учинити помсту над нечестивими і
кару над беззаконними; 8. зв’язати
царів їхніх путами, і славних їхніх
кайданами залізними. 9. Виконати
над ними суд написаний. Слава ця
буде всім преподобним Його.

of the saints. 2. Let Israel be glad in
Him who made him, and let the sons
of Zion exult in their King. 3. Let them
praise His name in the dance; with the
timbrel and the psaltery let them sing
to Him. 4. For the Lord takes pleasure
in His people and He shall exalt the
meek with salvation. 5. The saints shall
boast in glory, and shall rejoice upon
their beds. 6. The exaltations of God
shall be in their throat, and in their
hands shall be two-edged swords,
7.
to do vengeance among the nations,
and reproofs among the peoples; 8. to
bind their kings with fetters and their
nobles with iron manacles. 9. To do in
them the written judgment. This glory
shall be to all His saints.

Pсалом R н.

Psalm 150.

God in His saints, praise
Praise
Him in the firmament of His pow-

Х

валіте Бога в святих Його.
Хваліте Його в утвердженні
сили Його. 2. Хваліте Його в
могутності сили Його; хваліте Його
за безмежну велич Його. 3. Хваліте
Його голосом сурми; хваліте Його
на арфі та гуслях. 4. Хваліте Його
хором під тимпани; хваліте Його
на струнах і органах. 5. Хваліте
Його на органах милозвучних;
хваліте Його на органах і зі співом.
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er. 2. Praise Him in His mighty acts,
praise Him in proportion to the magnitude of His greatness. 3. Praise
Him with the sound of trumpet,
praise Him with psaltery and harp.
4.
Praise Him with timbrel and dance,
praise Him with strings and flute.
5.
Praise Him with tuneful cymbals,
praise Him with cymbals of jubilation.

Все, що дише нехай хвалить
Господа.

6.

eeСлава

eeGlory

6.

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

Let every breath praise the Lord.
to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit, both now and
ever and unto the ages of ages.
Amen.

7
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The Small Doxology.

Мaлое славосл0віе.
Чтeцъ: 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.
Сподоби, Господи, в день цей
без гріха зберегтися нам. Благословен єси, Господи Боже отців наших,
і хвальне і прославлене ім’я Твоє
навіки. Амінь.
Нехай буде, Господи, милість
Твоя на нас, бо ми уповаємо на
Тебе. Благословен єси, Владико,
врозуми мене заповітами Твоїми.
Благословен єси, Святий, просвіти
мене заповітами Твоїми.
Господи, милість Твоя повік,
творіння рук Твоїх не зневаж.
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Reader: 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, Onlybegotten 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.
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.
Blessed are you, O Master; give
me understanding of Your statutes.
Blessed are You, O Holy One;
enlighten me by Your statutes.
O Lord, Your mercy endures forever.
Despise not the works of Your hands.

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

To You is due praise; to You is due
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.

7
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Е#ктеніA проси1тельнаz.

Litany of Supplication.

Діaконъ: Доповнімо ранню молитву
нашу Господеві.

Deacon: Let us complete our morning
prayer unto the Lord.
Faithful: Lord, have mercy.

Вёрніи: Господи, помилуй.

Deacon: Help us, save us, have mercy on us and protect us, O God, by
Your grace.

Діaконъ: Заступи, спаси, помилуй,
і охорони нас, Боже, Твоєю
благодаттю.

Faithful: Lord, have mercy.

Вёрніи: Господи, помилуй.

Deacon: That this whole day may be
perfect, holy, peaceful and sinless, let
us ask of the Lord.

Діaконъ: Дня всього звершеного,
святого, спокійного і безгрішного, у
Господа просімо.

Faithful: Grant this, O Lord.

Вёрніи: Подай, Господи.

Deacon: An angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and
bodies, let us ask of the Lord.

Діaконъ: Ангела
миру,
вірного
провідника, охоронителя душ і тіл
наших, у Господа просімо.

Faithful: Grant this, O Lord.

Вёрніи: Подай, Господи.

Deacon: Forgiveness and remission
of our sins and transgressions, let us
ask of the Lord.

Діaконъ: Прощення і відпущення
гріхів та провин наших, у Господа
просімо.

Faithful: Grant this, O Lord.

Вёрніи: Подай, Господи.

Deacon: All that is good and beneficial for our souls and peace for the
world, let us ask of the Lord.

Діaконъ: Доброго і пожиточного
для душ наших та миру для світу, у
Господа просімо.

Faithful: Grant this, O Lord.

Вёрніи: Подай, Господи.
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Deacon: That we may complete the
remaining time of our life in peace and
repentance, let us ask of the Lord.

Діaконъ: Щоб решту життя нашого
в мирі та покаянні скінчили ми,
у Господа просімо.

Faithful: Grant this, O Lord.

Вёрніи: Подай, Господи.

Deacon: A Christian end to our life:
painless, blameless and peaceful; and
a good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask.

Діaконъ: Християнського
кінця
життя
нашого:
безболізного,
бездоганного, мирного і доброї
відповіді на Cтрашному Cуді
Христовім, просімо.

Faithful: Grant this, O Lord.

Вёрніи: Подай, Господи.

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.

Діaконъ: Пресвятую,
пречистую,
преблагословенную,
славную
Владичицю нашу Богородицю і
Приснодіву Марію, зi всіма святими
пом’янувши, самі себе, і один
одного, і все життя наше Христу
Богові віддамо.

Faithful: To You, O Lord.

Вёрніи: Тобі, Господи.

Priest: For You are a God of mercy,
compassion and love for mankind 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.

Їерeй: Бо Ти єси Бог милости,
щедрот і чоловіколюбства, і Тобі
славу возсилаємо Отцю, і Сину, і
Святому Духові, нині і повсякчас, і
на віки віків.

Faithful: Amen.

Вёрніи: Амінь.

Priest: Peace be unto all.

Їерeй: Мир усім.

Faithful: And to your spirit.

Вёрніи: І духові твоєму.
Діaконъ: Голови
перед Господом.

наші

Deacon: Let us bow our heads to the
Lord.

вклонімо

Faithful: To You, O Lord.

Вёрніи: Тобі, Господи.
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Священик проказує молитву:

The priest reads the following prayer:

Їерeй: Господи Святий, що на небі
перебуваєш і смиренних доглядаєш, і
всевидючим оком Твоїм все творіння
бачиш, перед Тобою вклонилися ми
душею й тілом, і молимось Тобі: простягни
невидиму руку Твою з святої оселі Твоєї
і благослови всіх нас; і, якщо згрішили
чимсь вільно чи невільно, — прости, як
Бог Благий і Чоловіколюбний, подаючи
нам добро Твоє земне й небесне.

Priest: Holy Lord, You dwell on high and
behold the humble. And with Your All-seeing
Eye You gaze upon all creation. Before You
we have bowed the neck of our soul and
body, and we pray You, Holy of Holies: stretch
forth Your invisible hand from Your holy
dwelling place and bless all of us. If in any
manner we have sinned, either voluntarily or
involuntarily, pardon us, for You are a Good
God Who loves mankind, granting us Your
good things, both earthly and heavenly.

Їерeй: Бо Тобі належить милувати
і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу
возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині, і повсякчас, і на віки
віків.

Priest: For Yours it is to have mercy
on us and save us, O our God and unto
You 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.
Faithful: Amen.

Вёрніи: Амінь.

7
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Aposticha, tn 8.

Стих0венъ, глaсъ }.

soul, you have met with the
My attacks
of thieves, and you

В

розбійницькі пута потрапивши,
душе моя, ти сильно постраждала від своїх прогрішень, бо
віддалася ворогам нерозумним;
але, поки маєш ще час, благай
зворушено — Надіє зневірених,
Життя тих, що у відчаї, підніми і
спаси мене, Спасителю!

have
been
severely
wounded,
delivered through your own sins into
the hands of inconceivable enemies.
But while you still have time, cry out
with compunction — O Saviour, the
hope of those without hope, the life
of those in despair: raise me up and
save me.

Сти х1 ъ:

Verse:

Наповни нас вранці милістю Твоєю,
Господи, і зрадіємо та звеселимось.
Звесели нас у всі дні наші —
за ті дні, коли Ти смирив нас, за
літа, коли ми бачили зло. І подивись
на рабів Твоїх і на діла Твої і навчи
синів їх.

We were filled in the morning with Your
mercy, O Lord, and we rejoiced and
were glad. In all our days, let us be glad:
for the days wherein You humbled us,
for the years wherein we saw evils. And
look upon Your servants, and upon Your
works, and guide their sons.
soul, you have met with the
My attacks
of thieves, and you

В

розбійницькі пута потрапивши,
душе
моя,
ти
сильно
постраждала від своїх прогрішень,
бо віддалася ворогам нерозумним;
але, поки маєш ще час, благай
зворушено — Надіє зневірених,
Життя тих, що у відчаї, підніми і
спаси мене, Спасителю!

have
been
severely
wounded,
delivered through your own sins into
the hands of inconceivable enemies.
But while you still have time, cry out
with compunction — O Saviour, the
hope of those without hope, the life
of those in despair: raise me up and
save me.
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Сти х1 ъ:

Verse:

І нехай буде милість Господа Бога
нашого на нас, діла рук наших
виправ і в ділах рук наших допомагай
нам.

And let the brightness of the Lord our
God be upon us: prosper the works of
our hands, O prosper the work of our
hands.

М§ниченъ:

Martyrikon:

on the breastplate of the
Putting
Faith for good purpose, and

З

одягнувшись добре у броню
віри й озброївши себе хреста
знаменням, стали ви сильними
воїнами, що мужньо протистояли
мучителям і диявола облестивість
побороли; ви, що, переможцями
будучи,
сподобилися
вінця,
моліться завжди за нас, щоб
спаслися душі наші.

armed with the sign of the Cross,
you showed yourselves to be strong
soldiers. Courageously you resisted
tyrants, and destroyed the delusions
of the devil, and as victors were
honoured with crowns. Pray to Christ
for us, for the salvation of our souls.

W

W

eeСлава

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

eeGlory

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

Theotokion:

Бг bр 0диченъ:

the prayers of your servants,
Accept
O all-pure Virgin Mother of God,

П

рийми голоси рабів Твоїх,
всечесна Богородице Діво;
щоб
мир
дарувався
нам
і
відпущення
гріхів,
моли
безнастанно.

and pray without ceasing that we may
be given peace and remission of sins.
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Трис™0е.

Trisagion.

Їерeй: Благо є сповідуватися
Господеві, і співати імені Твоєму,
Вишній. Сповіщати зранку милість
Твою, і істину Твою на всяку ніч.

Priest: It is good to confess to the
Lord, and to sing unto Your name,
O Most High; to proclaim Your mercy
in the morning and Your truth by night.

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

Reader: e  Holy God, Holy Mighty,
Holy Immortal, have mercy on us.

eeСлава

eeGlory

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

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.

(thrice)

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

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

Господи, помилуй. (тричі)

Lord, have mercy. (thrice)

eeСлава

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

eeGlory

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

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 насущний дай нам
сьогодні; і прости нам провини

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
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наші, як і ми прощаємо винуватцям
нашим; і не введи нас у спокусу, але
визволи нас від лукавого. Амінь.

against us. And lead us not into
temptation, but deliver us from the evil
one. Amen.

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

Priest: For Yours is the kingdom, 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.

Вёрніи: Амінь.

Reader: Standing in the temple
of your glory, we think we stand in
heaven, O Mother of God. O gate of
heaven, open to us the door of your
mercy.

Чтeцъ: Стоячи в храмі слави Твоєї,
Богородице, себе на небі уявляємо.
Ти, Двері Небесні, відкрий нам
двері милости Твоєї.
Господи, помилуй. (40 разів)

Lord, have mercy. (40 times)

eeСлава

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

eeGlory

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

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.

Іменем
отче!

благослови,

In the name of the Lord, Father,
bless!

(“Владико, благослови”, у катедральному
соборі або коли архиєрей присутний.)

(“Master, bless”, in a cathedral church or
when a bishop is present.)

Їерeй: Сий благословенний Христос Бог наш, завжди, нині, і
повсякчас, і на віки віків.

Priest: Christ our God, the Existing
One, is blessed, now, ever, and unto
the ages of ages.

Господнім,

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

Reader: Amen.

Чтeцъ: Амінь.
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Небесний Царю, віру утверди,
народи втихомир, світ заспокой,
святий храм цей в добрі збережи.
Раніше померлих отців і братів
наших в оселях праведників
всели і нас покаянні і сповіді
прийми, бо Ти Благий і Чоловіколюбець.

Heavenly King, establish our
rulers; strengthen the faith; calm the
nations; make the world peaceful;
guard well this holy church;
assign our fathers and brothers
who have gone before us to the
tents of the just, and accept us in
repentance and confession, as you
are good and love mankind.

7

7

120

Prayer of Venerable
Ephraim the Syrian.

Мlтва прпd нагw
є 3фрeма сЂріна.

Priest: O Lord and Master of my life!
The spirit of sloth, despair, lust of power and idle talk grant me not.

Їерeй: Господи і Владико життя
мого, духа лінивства, безнадійности,
владолюбства і пустомовства не
дай мені.
(земний поклін)

(full prostration)

Priest: Grant rather the spirit of
chastity, humility, patience and love to
me, Your servant.

Їерeй: Духа ж чистоти, смиренности, терпеливости й любови
даруй мені, рабу Твоєму.
(земний поклін)

(full prostration)

Priest: Yes, Lord and King! Grant
me to see my own sins, and not to
judge my brother, for You are blessed
unto the ages of ages. Amen.

Їерeй: Так,
Господи
Царю,
даруй мені бачити провини мої і
не осуджувати брата мого, бо Ти
благословен єси на віки віків. Амінь.
(земний поклін)

(full prostration)
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Чaсъ №.

The First Hour.

Згідно з уставом, від разу після Утрені
слідує Час Перший без читання кафизми
з Псалтиря.

According to the Typicon, Orthros is followed
immediately by the First Hour, without the
reading of a kathisma from the Psalter.

При відправі всіх Часів, Постові стихи не
співають а читають при чому схиляють
голову, без земного поклона.

At all the Hours, the Lenten verses are not
sung but read, and they are accompanied
by bows, not prostrations.

Після Трисвятого при відправі всіх Часів
читають Кондак із Великого Канона:
“Душе моя, душе моя, устань, чому ти
спиш?”

After the Trisagion, at all the Hours we
read the kontakion from the Great Canon:
“My soul, my soul, rise up. Why are you
sleeping?”

7
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Tпyстъ.

The Dismissal.

Їерeй: Слава Тобі, Христе Боже,
Уповання наше, слава Тобі!

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

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

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.

Господи, помилуй. (тричі)

Lord have mercy. (thrice)

Благослови.

Give the blessing.

(“Владико, благослови”, у катедральному
соборі або коли архиєрей присутний.)

(“Master, bless”, in a cathedral church or
when a bishop is present.)

Їерeй: Христос
істинний
Бог
наш, молитвами пречистої Своєї
Матері, святих славних і всехвальних Апостолів; святого Отця
нашого Миколая, Мир-Лікійського
Чудотворця; преподобної Матері
нашої Марії Єгипетської; преподобного Отця нашого Андрія Критського;
(святого,
що
його
храм)
і (святого, що його пам’ять у той
день святкуємо); святих Богоотців
Іоакима й Анни і всіх святих,
помилує і спасе нас, бо Він Благий
і Чоловіколюбець.

Priest: May Christ our true God
have mercy on us and save us, through
the intercessions of our immaculate
Lady, the Theotokos and Ever-Vigin
Mary; of the holy, glorious and allpraised Apostles; of our Father among
the Saints Nicholas, the Wonderworker,
Archbishop of Myra in Lycea; of our
holy Venerable Mother Mary of Egypt;
of our Venerable Father Andrew,
Bishop of Crete; of (name of the Saint
of the temple) and (the Saint of the day);
of the holy and righteous Ancestors of
God Joachim and Anna; and of all the
Saints, forasmuch as He is Good and
the Lover-of-Mankind.

Вёрніи: Амінь, амінь.

Faithful: Amen, amen.
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КіНЕЦЬ, і БОГУ СЛАВА!
THE END, AND TO
GOD BE THE
GLORY!

