ВЕЧіРНЯ СВЯТОї
ВЕЛИКОї П’ЯТНИЦі
e
HOLY AND GREAT
FRIDAY VESPERS

ВЕЧірня святої великої
п’ятниці
Вечірня починається у 10МУ часі (4ТА година пополудні).
Перед вечірнею ієрей виймає плащаницю з ризниці,
чистить її і кладе на жертовник або на поставлений
біля нього стіл. І одягає повний священичий одяг —
чорний, як на літургію. Служба за Тріоддю.
ДИЯКОН: Благослови, Владико.
ІЄРЕЙ: e Благословен Бог наш завжди, нині, і

повсякчас, і на віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
eeСлава

Тобі, Боже наш, слава Тобі.

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

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

HOLY AND GREAT FRIDAY
VESPERS
Vespers begins at the 10TH hour (4 o’clock in the afternoon).
Prior to the service, the priest takes the epitapheon from its
place in the vestry, cleans it and places it on the altar or an
adjoining table prepared for this purpose. The priest dons full
liturgical vestment, in black. The service is from the Triodion.
DEACON: Bless, Master.
PRIEST: e Blessed is our God always, now and

ever and unto the ages of ages.
READER: Amen.
eeGlory

to You, our God, glory to You.

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

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

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

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

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

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде царство Твоє; нехай
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб
наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам
провини наші, як і ми прощаємо винуватцям
нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи
нас від лукавого.
ІЄРЕЙ: Бо Твоє є царство, і сила, і слава
Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас,
і на віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
Господи, помилуй. (12 разів)
eeСлава

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

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

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

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

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come. Thy will be done, on
earth as it is in heaven. Give us this day our daily
bread. And forgive us our trespasses as we forgive
those who trespass against us. And lead us not
into temptation, but deliver us from the evil one.
PRIEST: For Thine is the kingdom, and the power
and the glory, of the Father and of the Son and of
the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of
ages.
READER: Amen.
Lord, have mercy. (12 times)
eeGlory

to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.
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ПОКЛОНІННЯ ІСУСУ ХРИСТУ.
eeПрийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
eeПрийдіть, поклонімось і припадімо до Христа,
Царя нашого, Бога.
eeПрийдіть, поклонімось і припадімо до Самого
Христа, Царя і Бога нашого.
ПСАЛОМ 103.
ЧИТЕЦЬ: 1. Благослови, душе моя, Господа.
Господи, Боже мій, Ти вельми звеличився
єси. Ти прибрався у славу й у величну красу.
2. Ти зодягаєшся у світло, як у ризу, простираєш
небеса, як шатро. 3. Підносиш над водами горні
палаци Твої, обертаєш хмари на колісницю для
Себе, на крилах вітру Ти ходиш. 4. Ти твориш
духів Ангелами Своїми і слугами Своїми —
вогненне полум’я.
5. Ти
поставив землю на тверді її, не
захитається вона повік віку. 6. Безодня, як
одежа, покриває її; на горах стоять води.
7. Від погрози Твоєї вони тікають, від голосу
грому Твого тремтять. 8. Здіймаються гори
і стеляться долини там, де наказав єси їм.
9. Ти
поклав межу, якої не переступлять
вони і не вернуться, щоб покрити землю.
10. Ти
посилаєш джерела в долини, поміж
горами течуть води. 11. Ти напуваєш усіх звірів
польових, дикі осли вгамовують спрагу свою.
12. Над ними літають птахи небесні, голос їх
лунає між віттям. 13. Ти напуваєш гори з висот
Твоїх. Плодами діл Твоїх насичується земля.
14. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на
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CALL TO WORSHIP JESUS CHRIST.
eeO come, let us worship God our King.
eeO come, let us worship and bow down before
Christ, our King and our God.
eeO come, let us worship and bow down before
Christ Himself, our King and our God.
PSALM 103.
READER: 1. Bless the Lord, O my soul. O Lord my
God, You have been greatly magnified: You are
clothed in confession and majesty. 2. You put on
light as a garment; You stretch out the heavens
like a curtain, 3. and cover its lofts with water;
You lay the clouds to stand on; You walk upon the
wings of the wind. 4. You make Your Angels spirits
— and Your ministers a flame of fire.
5. You established the earth on its assurance; it
shall never be moved. 6. The deep covers it like a
garment. The waters will stand on the mountains.
7. At Your rebuke they will flee; at the sound of
Your thunder they will be afraid. 8. Mountains rise
and valleys sink to the place which You appointed
for them. 9. You set a boundary that neither shall
cross. They will not return to cover the earth.
10. You make springs gush forth in the valleys;
the waters will run between the mountains.
11. They will give drink to all the beasts in the field;
the wild asses will quench their thirst. 12. The birds
of the air will have their habitation beside them.
Gushing forth from the rocks they will give voice.
13. You water the mountains from Your lofts; the
earth will be satisfied by the fruit of Your works.
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користь людям, щоб добути хліб із землі.
15. І вино веселить серце людини, і єлей намащує
лице її, і хліб — підкріпляє серце людини.
16.
Насичуються
дерева
польові,
кедри
ливанські, що Ти насадив їх. 17. Там птахи
гніздяться, гніздо ж чаплі найвище. 18. Гори
високі — для оленів; скелі — захисток
для зайців. 19. Ти сотворив місяць, щоб
відзначати час, сонце знає захід свій.
20. Ти
насуваєш темряву, і ніч настає; тоді
бродить уся звірина лісова. 21. Леви ричать
за здобиччю і просять від Бога поживи собі.
22. Сходить сонце — вони вертаються назад і
лягають у лігвищах своїх. 23. Виходить людина
для справ своїх і на працю свою до вечора.
24. Які
величні діла Твої, Господи! Все
Премудрістю сотворив єси; повна земля
творіння Твого. 25. Ось море велике й просторе;
там безліч гадів — і тварі малої й великої.
26. Там
плавають кораблі, і кити, що Ти їх
створив вигравати у ньому. 27. Усі вони чекають
на Тебе, що даси їм поживу в свій час.
28. Ти даєш їм — вони приймають. Ти відкриваєш
руку Свою — вони наповнюються усяким
благом. 29. Ти відвертаєш лице Твоє — вони
тривожаться; віднімеш дух їх — вони щезнуть і
у прах свій повернуться. 30. Пошлеш Духа Свого
— і створяться, і Ти оновлюєш лице землі.
31. Нехай
буде слава Господня навіки;
звеселиться Господь діл Своїх. 32. Він
погляне на землю — і вона тремтить;
торкнеться
гір
—
і
вони
димлять.
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You cause grass to grow for the cattle and
plants for the service of man, to produce bread
from the earth: 15. And wine gladdens the heart of
man; to make his face cheerful with oil; and bread
strengthens the heart of man. 16. The trees of the
plain will be satisfied, the cedars of Lebanon, which
You planted. 17. There will the sparrows make their
nests: the heron’s dwelling is chief among them.
18. The high mountains are for the deer; the rock is
a refuge for the hares. 19. You made the moon for
seasons. The sun knows its setting. 20. You ordered
darkness, and it became night. Therein will all
the beasts of the forest creep forth. 21. Young lions
roaring after their prey and seeking their food from
God. 22. When the sun rises, they gather together
and lie down in their dens. 23. And man goes out to
do his work and to labour until the evening.
24. How
magnified are Your works, O Lord!
In wisdom You made them all. The earth is replete
with Your creations. 25. This sea, how great and
spacious it is! Therein are innumerable creeping
things, animals both small and great. 26. There do
ships traverse; there is that dragon You made to
play therein. 27. All look to You, to give them their
food in due season. 28. When You give to them they
will gather; when You open Your hand, all things will
be filled with goodness. 29. When You turn Your face
away, they will be troubled. You will take away their
spirit, and they will cease and return to their dust.
30. You will send forth Your Spirit, and they will be
created; and You will renew the face of the earth.
31. May
the glory of the Lord be forever.
14.
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Славитиму Господа все життя моє, співатиму
Богові моєму, поки живу. 34. Нехай буде
благоприємною Йому пісня моя, і я звеселюся
в Господі. 35. Нехай щезнуть грішники з
землі, і беззаконників нехай більше не буде.
Благослови, душе моя, Господа!
33.

І знову:

Сонце знає захід свій.
Ти насуваєш темряву, і ніч настає.
24. Які величні діла Твої, Господи! Все премудро
сотворив Ти.
19.

20.

eeСлава

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

eeАлилуя,

алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже.

(тричі)

ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: В мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За мир з неба і спасіння душ наших,
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За мир усього світу, за добрий

стан святих Божих церков і за з’єднання всіх,
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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The Lord will rejoice in His works: 32. He looks
upon the earth and makes it tremble, He touches
the mountains and they smoke. 33. I will sing to the
Lord as long as I live; I will chant to my God for
as long as I have being. 34. May my discourse be
pleasant to Him, and I shall rejoice in the Lord. 35. O
that sinners would cease from the earth, that they
should be no more. Bless the Lord, O my soul.
And again:

The sun knows its setting.
You ordered darkness, and it became night.
24. How
magnified are Your works, O Lord!
In wisdom You made them all.
19.

20.

eeGlory

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

eeAlleluia,

alleluia, alleluia, glory to You, O God.

(thrice)

THE GREAT LITANY.
DEACON: In peace let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: For the peace from above and for the
salvation of our souls, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For the peace of the whole world, for

the good estate of the holy churches of God and
for the union of all, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ДИЯКОН: За святий храм цей і за тих, що з

вірою, побожністю та страхом Божим входять
до нього, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За Владику нашого Високопреосвя-

щеннішого Митрополита [ім’я], і за Владику
нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа), чесне
пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь
причет і людей, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За боголюбивий і Богом бережений

край наш, Канаду, за уряд, військо і за ввесь
побожний народ наш, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За місто наше (село або святий монастир

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

наш)

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За добре поліття, за врожай плодів

земних і за часи мирні, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За подорожніх на воді, на землі і

в повітрі; за недужих, знеможених та поневолених, і за спасіння їх, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб визволитися нам від усякої

скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господеві
помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони

нас, Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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DEACON: For this holy house and for those who

enter with faith, reverence and the fear of God, let
us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

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

FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our God-loving and God-protected

country of Canada, its government, armed forces,
and for all our pious people, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For this city (village, or holy monastery),

and for every city, village and country and for the
faithful who dwell therein, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For favourable weather, an abundance

of the fruits of the earth and for peaceful times, let
us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For those who travel by sea, land and

air; for the sick, the suffering, the imprisoned, and
for their salvation, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our deliverance from all affliction,

wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Help us, save us, have mercy on us

and protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ДИЯКОН: Пресвятую, пречистую, преблаго-

словенную,
славную
Владичицю
нашу
Богородицю і Приснодіву Марію, зі всіма
святими пом’янувши, самі себе і один одного, і
все життя наше Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Тобі належить усяка слава, честь
і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові
нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ ДО ТЕБЕ, ГЛАС 1.
ВІРНІ: 1. Господи, взиваю до Тебе, вислухай
мене; Вислухай мене, Господи.
1. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене;
Вислухай голос моління мого, коли буду
молитися до Тебе. Вислухай мене Господи.
2. Нехай піднесеться молитва моя, наче кадило перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірняя. Вислухай мене, Господи.
І читець читає стихи з Псалмів 140, 141, 129 і 116:

Постав, Господи, охорону
устам моїм і двері огорожі в устах моїх.
4. Не нахили серця мого до слів лукавих —
виправдовувати мої гріхи, разом з людьми, що
чинять беззаконня, щоб не став я спільником
пристрастей їхніх. 5. Нехай навчає мене
праведник милістю, нехай і докоряє мені;
єлей же грішника нехай не намастить голови
моєї. 6. І молитва моя проти злодіянь їхніх.
ЧИТЕЦЬ: (Пс 140)

3.
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DEACON: Calling to remembrance our most holy,

most pure, most blessed and glorious Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the Saints,
let us commend ourselves and one another and
all our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For to You are due all glory, honour and
worship: to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, now and ever and unto the ages of
ages.
FAITHFUL: Amen.
LORD, I HAVE CRIED UNTO YOU, TONE 1.
FAITHFUL: 1. Lord, I have cried unto You; hear me.
Hear me, O Lord.
1. Lord, I have cried unto You; hear me. Attend
to the voice of my supplication when I cry unto
You; Hear me, O Lord.
2. Let my prayer be set forth as incense before
You, the lifting up of my hands as the evening
sacrifice; Hear me, O Lord.
The Reader reads the verses of Ps 140, 141, 129 and 116:

Set a watch, O Lord, before
my mouth and a door of enclosure about my lips.
4. Incline not my heart to evil words to make excuses
in sins, with those who work iniquity; and I will not
associate with the choicest of them. 5. Let the righteous man chasten me with mercy and reprove me;
as for the oil of the sinner, let it not anoint my head.
6. For even my prayer is against their good pleasure.
Their judges have been swallowed up by the rock.
READER: (Ps 140)

3.
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Пожерла
земля
безодні
суддів
їхніх.
7. Почуті
були слова мої, як переможні; як
груддя землі розметалися вони по землі; так
розсипалися кості їхні перед адом. 8. На Тебе
ж, Господи, Господи, звернені очі мої; на Тебе
надія моя, не відкинь душі моєї. 9. Охорони мене
від сіті, що ї ї поставили на мене, і від спокус,
що їх наставили беззаконні. 10. У сіть свою
впадуть грішники — а я з Тобою ї ї перейду.
(Пс 141) 1. Голосом моїм до Господа взиваю:
голосом моїм до Господа молюся. 2. Розповім
Йому всі печалі мої, і скорботу мою Йому
сповіщу. 3. Коли знемагав у мені дух мій,
Ти знав стежки мої. На дорозі, де ходив
я, поставили сіть на мене. 4. Дивився я
навкруги, і ніхто не впізнавав мене. Не
стало захисту, і ніхто не дбав про душу
мою. 5. Я до Тебе взивав, Господи, й казав:
Ти – надія моя і доля моя на землі живих.
6. Вислухай моління моє, бо я дуже знесилений.
Спаси мене від гонителів моїх, бо вони
сильніші за мене. 7. Виведи з темниці душу
мою, щоб хвалити ім’я Твоє. 8. На мене чекають
праведники, поки явиш мені милість Твою.
(Пс 129) 1. З глибини взиваю до Тебе, Господи,
Господи, почуй голос мій. 2. Нехай будуть вуха
Твої уважні до голосу благання мого.

Коли на беззаконня наші зважатимеш,
Господи, Господи, хто встоїть? 4. Бо в Тебе
очищення є.
3.
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They shall hear my words, for they are sweet.
As a clod of earth is broken on the ground, so
their bones are scattered by the side of hades.
8. For to You, O Lord, are my eyes; I have hoped
in You; take not away my soul. 9. Keep me from
the snare which they have laid for me, and from
the stumbling blocks of those who work iniquity.
10. The sinners fall into their own net. I am apart
from them until I pass by.
(Ps 141) 1. With my voice, to the Lord have I
cried; with my voice, to the Lord have I made
my supplication. 2. I shall pour out before Him
my supplication; my affliction before Him shall I
declare. 3. As my spirit was departing from within
me; You knew my paths. On this way on which I
was walking they hid a snare for me. 4. I looked to
my right and beheld, and there was no one that
knew me. There is no escape for me, and no one
cares for my soul. 5. I cried out to You, O Lord; I
said: You are my hope, You are my portion in the
land of the living. 6. Attend to my supplication; for
I have been greatly humbled. Deliver me from
those who persecute me, for they have become
stronger than I. 7. Bring my soul out of prison that
I may praise Your name. 8. The righteous shall wait
for me, until You recompense me.
(Ps 129) 1. Out of the depths I have cried to You,
O Lord; O Lord, hear my voice. 2. Let Your ears be
attentive to the voice of my supplication.
3. If
You should mark iniquities, O Lord,
O Lord, who shall stand? 4. For with You there is
forgiveness.
7.
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Потім, вірні співають стихири на “Господи, взиваю до
Тебе...” з Тріоді, після чергового стиха:

СТИХИРИ НА “ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ”, ГЛАС 1.
Глас 1: Все творіння змінювалося від страху,
бачачи Тебе на хресті розіп’ятим, Христе; сонце
затьмарилось, і основи землі похитнулися: все
співстраждало Сотворителю всього. Господи,
що з волі Своєї ради нас страждання перетерпів, слава Тобі.

Ради імени Твого потерпів за Тебе, Господи; страждає душа моя за слово Твоє, бо
уповає душа моя на Господа. (Пс 129:5-6)
5.

Той самий.

Від ранньої зорі до ночі, від ранньої
зорі — нехай уповає Ізраїль на Господа.

4.

(Пс 129:6)

Феофана —

Люди нечестиві й беззаконні! Для
чого замишляєте марне? Навіщо Життя
засудили на смерть? О чудо велике!
Творець світу в руки беззаконників віддається
і Чоловіко-любець підноситься на хрест, щоб
визволити з пекла в’язнів, що взивають:
довготерпеливий Господи, слава Тобі.
Глас 2:

9

We sing the Stichera for “Lord, I have cried...” from the Triodion, inserting them after the appropriate verse:

STYKHYRY FOR “LORD, I HAVE CRIED”, TONE 1.
Tone 1: All creation was changed by fear when it
saw You hanging on the Cross, O Christ; the sun
was darkened and the foundations of the earth
were shaken; all things were suffering with You,
the Creator of them all. You endured willingly for
us. Lord, glory to you!

Because of Your name I have waited for You,
O Lord; my soul has waited for Your word, my
soul has hoped in the Lord. (Ps 129:5-6)

5.

The same again.

From the morning watch until night, from
the morning watch, let Israel hope in the Lord.

4.

(Ps 129:6)

By Theophanes the Protothronos —

Impious and lawless people, why do
you meditate vain things? Why have you condemned the Life of all to death? O great marvel!
That the Creator of the world, who loves humankind, is betrayed into the hand of transgressors
and lifted up on a tree, that He may free the prisoners in Hell. Long-suffering Lord, glory to You!
Tone 2:
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Бо в Господа милість, і велике в Нього
визволення. Він визволить Ізраїля від усякого беззаконня його. (Пс 129:7-8)
3.

Коли побачила Тебе, Слове, сьогодні
на хресті, пренепорочна Діва, як Мати, від
жалю плакала й уболівала серцем, стогнала у
глибині душі, лице волоссям закриваючи, била
Себе у груди і зі слізьми взивала: О горе Мені,
Божественний Сину Мій! О горе Мені, Світло
світу! Навіщо сховався Ти від очей Моїх,
Агнче Божий? Тому й воїнства безтілесних
вжахнулися, взиваючи: незбагненний Господи,
слава Тобі.
Глас 2:

Хваліте Господа, всі народи; прославляйте Його, всі люди. (Пс 116:1)

2.

Бачачи Тебе, розіп’ятого на хресті,
Христе, Творця всіх і Бога, Діва, що непорочно
породила Тебе, плакала гірко: Сину Мій, де
поділася краса лиця Твого? Не можу дивитись,
як неправедно Тебе розпинають. Але поспіши
встати, щоб і Я побачила Твоє з мертвих на
третій день воскресіння.
Глас 2:

Велика милість Його над нами, й істина
Його перебуває повік. (Пс 116:2)

1.
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For with the Lord there is mercy and with
Him is abundant redemption — and He will redeem Israel from all his iniquities. (Ps 129:7-8)
3.

Today the blameless Virgin, when She
saw You hanging on the Cross, with a mother’s
love She lamented, bitterly wounded in Her heart,
groaning in lamentation from the depth of Her soul,
She struck Her cheeks and tore Her hair; and so,
beating Her breast, She cried out with grief, ‘Woe
is Me, My Divine Child! Woe is Me, Light of the
world! Why have You left My sight, Lamb of God?’
Therefore the armies of the Bodiless Powers were
seized with terror as they said, ‘Lord, beyond
understanding, glory to You!’
Tone 2:

Praise the Lord, all nations; praise Him, all
peoples. (Ps 116:1)
2.

When She saw You, O Christ, the Creator
and God of all, hanging on the Cross, She who
bore You without seed, cried bitterly: My Son,
where has the beauty of Your form departed?
I cannot bear to see You unjustly crucified; hasten
then, arise, that I too may see Your resurrection
from the dead on the third day.
Tone 2:

For His mercy has prevailed over us, and the
truth of the Lord abides forever. (Ps 116:2)

1.
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Сьогодні Владика світу стоїть перед
Пилатом і на хрест віддається Творець усього;
як агнець, ведеться з волі Своєї; цвяхами
прибивається і в ребра проколюється: і з
губки напоюють Того, Хто манну, як дощ,
посилав: по щоках б’ють Спасителя світу;
над Сотворителем усіх знущаються раби
Його. О, яке чоловіколюбство Владики! Бо
за розпинателів молиться до Отця Свого,
кажучи: Отче, прости їм гріх цей, бо не знають
беззаконники, який злочин учиняють.
Глас 6:

eeСлава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

О, як беззаконне зборище засудило
на смерть Царя світу, не посоромившись
добродійств, про які споминав раніше,
промовляючи до них: люди Мої, що Я
заподіяв вам? Чи не чудесами Я наповнив
Юдею? Чи не воскрешав Я мерців єдиним
словом? Чи не зціляв Я всілякі хвороби й
недуги? Чим же ви Мені віддячили? Чому
забули Мене? За зцілення — завдали Мені
рани; за воскрешення — умертвляєте Мене;
Благодійника, як злочинця, розпинаєте на
хресті, а Законодавця, Царя всіх, засудили до
смерти. Довготерпеливий Господи, слава Тобі.
Глас 6:

eeІ

нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
11

Tone 6: Today

the Master of creation stands before
Pilate, and the Creator of all things is given up to a
Cross, led like a lamb by his own will. He has been
transfixed with the nails, and he has been pierced
in the side, and the lips of the One who rained
down the manna are touched with a sponge. The
Redeemer of the world is struck on the cheeks,
and the Fashioner of all things is mocked by his
own servants. O the Master’s love for mankind!
For those who crucify him he implored his own
Father, saying, ‘Forgive them this sin, for they do
not know, the lawless, how wrongfully they act’.
eeGlory

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

Ah! how did the lawless assembly condemn the King of creation to death, without shame
as they recalled benefits with which had protected
them, as he reminded them, saying, ‘My people,
what I have done to you? Have I not filled Judea
with marvels? Have I not raised the dead with a
word? Have I not healed every sickness and disease? How then have you repaid me? Why have
you forgotten me, giving me blows for healings;
putting me to death in return for life; hanging your
Benefactor on a Tree as a malefactor, the Lawgiver as a lawbreaker, the King of all as one condemned’. Long-suffering Lord, glory to you!
Tone 6:

eeBoth

now and ever and unto the ages of ages.
Amen.
11

Страшна й преславна тайна нині
видимо діється: Неосяжного затримують; Того,
Хто Адама визволив від прокляття, зв’язують;
Того, Хто знає серця й утроби, неправдиво
допитують; у в’язницю кидають Того, Хто
безодню зачинив; перед Пилатом стоїть Той,
перед Яким із трепетом стоять Сили Небесні;
Сотворителя вдаряє рука, що її Він створив; на
хрест засуджується Суддя живих і мертвих; у
гріб кладуть Того, Хто зруйнував пекло. Ти, що
все перетерпів милосердно і всіх спасаєш від
прокляття, незлобивий Господи, слава Тобі.
Глас 6:

Вхід кліру з Євангелієм.

МОЛИТВА ВХОДУ.
ІЄРЕЙ: Ввечері і вранці й опівдні хвалимо і

благословимо Тебе, дякуємо й молимось Тобі,
Владико всього, Чоловіколюбче Господи; нехай
буде молитва наша, як кадило перед Тобою, і не
допусти сердець наших до слів чи думок лукавих;
захисти нас від усього, що ловить душі наші; бо
до Тебе, Господи, Господи, звернені очі наші, і на
Тебе уповаємо; не посором же нас, Боже наш.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
ДИЯКОН: Благослови, Владико святий Вхід.
ІЄРЕЙ: Благословен вхід Святих Твоїх,

завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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Tone 6: A

dread and marvellous mystery is seen to
come to pass today. The Invisible is grasped, the
One who loosed Adam from the curse is bound,
the One who tries hearts and reins is tried; the
One who shut the abyss is shut up in prison. He,
before whom the Powers of heaven stand in fear,
stands before Pilate; the Fashioner is struck by
hand of the thing he fashioned; he who judges the
living and the dead, is condemned to a Tree; the
destroyer of Hell is shut up in a tomb. You bear
all things with compassion, and save all from the
curse, long-suffering Lord, glory to you!
The Entrance with the Holy Gospel.

PRAYER OF THE ENTRANCE.
PRIEST: In the evening, in the morning, and at noon-

day, we praise, bless, give thanks, and pray unto
You, O Master of all, Lord, Lover of mankind. Let our
prayer arise as incense before you, and incline not
our hearts unto words or thoughts of evil, but deliver
us from all who seek after our souls. For our eyes are
unto You, O Lord, Lord, and in You have we hoped.
Put us not to shame, O our God. For unto You are
due all glory, honour and worship to the Father and
to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and
unto the ages of ages. Amen.
DEACON: Bless, Master, the Entrance.
PRIEST: Blessed is the entrance of Your Saints,

always, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
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ДИЯКОН: Премудрість. Станьмо побожно.

СВІТЕ ТИХИЙ.
ВІРНІ: Світе тихий, святої слави безсмертного Отця небесного, святого, блаженного,
Ісусе Христе! Прийшовши на захід сонця,
бачивши світло вечірнє, оспівуємо Отця і Сина
і Святого Духа – Бога. Достойно є повсякчас
прославляти Тебе голосами преподобними,
Сину Божий, що життя даєш; тим то й світ
Тебе славить.
ПРОКИМЕН ПЕРШИЙ.
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
ІЄРЕЙ: Мир усім.
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: Прокимен, глас 4-ий (Пс 21: 19, 1-2).

Розділили ризи Мої собі
кидали жереб.

§

й за одежу Мою

Боже, Боже мій! Зглянься на мене! Нащо
Ти покинув мене?
Стих:

ПАРЕМІЯ ПЕРША.
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: Виходу читання (Вих. 33, 11–23).
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
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DEACON: Wisdom. Stand aright!

О GLADSOME LIGHT.
FAITHFUL: O Gladsome Light of the holy glory
of the immortal heavenly, holy, blessed Father,
O Jesus Christ: having arrived at the setting of
the sun, having seen the evening light, we praise
the Father, Son, and Holy Spirit, God. It is worthy
to praise You at all times with reverent voices,
O Son of God, Giver-of-life; wherefore the world
glorifies You.
PROKEIMENON I.
DEACON: Let us be attentive.
PRIEST: Peace be unto all.
DEACON: Wisdom.
READER: The Prokeimenon in Tone 4 (Ps 21: 19, 1-2).

They divided my garments among them,
cast lots for my clothing.

§

and

O God, my God, hear me; why have you
forsaken me?
Verse:

PAROEMIA I.
DEACON: Wisdom.
READER: The Reading is from Exodus (33:11–23).
DEACON: Let us be attentive.
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І говорив Господь з Мойсеєм лицем
до лиця, немовби хто говорив з другом своїм;
і повертався Мойсей до табору; слуга ж його
Ісус Навин, юнак, не відлучався від скинії.
12. Мойсей
сказав Господу: ось, Ти говориш
мені: виведи народ цей, а не відкрив мені, кого
пошлеш зі мною, хоч і сказав Ти: “Я знаю тебе
на ім’я, і ти придбав благовоління в очах Моїх;
13. отже, якщо я придбав благовоління в очах
Твоїх, — молю: відкрий мені путь Твою, щоб я
пізнав Тебе, щоб придбати благовоління в очах
Твоїх; і зваж, що ці люди — народ Твій.
14. Господь сказав йому: Я Сам піду перед
тобою і введу тебе у спокій. 15. Мойсей сказав
Йому: якщо не підеш Ти Сам з нами, то й не
виводь нас звідси, 16. бо з чого ми дізнаємося,
що я й народ Твій придбали благовоління в
очах Твоїх? Чи не з того, що Ти підеш із нами?
Тоді я й народ Твій будемо славнішими за
будь-який народ на землі. 17. І сказав Господь
Мойсеєві: і те, про що ти говорив, Я зроблю,
бо ти придбав благовоління в очах Моїх,
і Я знаю тебе на ім’я. 18. Мойсей сказав: покажи
мені славу Твою.
19. І
сказав Господь Мойсеєві: Я проведу
перед тобою всю славу Мою і проголошу
перед тобою ім’я Ієгови; і кого помилувати —
помилую, і кого пожаліти — пожалію. 20. І потім
сказав Він: лиця Мого тобі не можна бачити,
бо людина не може побачити Мене і
залишитися живою. І сказав Господь: ось
місце біля Мене, стань на цій скелі; 22. коли ж
ЧИТЕЦЬ:

11.
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READER: 11. Thus the Lord used to speak to Moses

face to face, as one speaks to a friend. Then he
would return to the camp; but his servant, Jesus
son of Nun, would not leave the tent. 12. Moses said
to the Lord, “See, You have said to me, ‘Bring up
this people’; but You have not let me know whom
You will send with me. Yet You have said, ‘I know
You by name, and You have also found favour
in My sight.’ 13. Now if I have found favour in Your
sight, show me Your ways, so that I may know You
and find favour in Your sight. Consider too that this
nation is Your people.’
14. He said, ‘My presence will go with you, and I
will give you rest.’ 15. And he said to Him, ‘If Your
presence will not go, do not carry us up from here.
16. For how shall it be known that I have found
favour in Your sight, I and Your people, unless
You go with us? In this way, we shall be distinct,
I and Your people, from every people on the face
of the earth.’ 17. The Lord said to Moses, ‘I will do
the very thing that you have asked; for you have
found favour in My sight, and I know you by name.’
18. Moses said, ‘Show me Your glory, I pray.’
19. And he said, ‘I will make all my goodness pass
before you, and will proclaim before you the name,
‘The Lord’; and I will be gracious to whom I will
be gracious, and will show mercy on whom I will
show mercy. 20. But,’ He said, ‘you cannot see My
face; for no one shall see Me and live.’ 21. And
the Lord continued, ‘See, there is a place by Me
where you shall stand on the rock; 22. and while My
glory passes by I will put you in a cleft of the rock,
14

буде проходити слава Моя, Я поставлю тебе
в розщілині скелі і прикрию тебе рукою Моєю,
доки не пройду; 23. і коли зніму руку Мою, ти
побачиш Мене ззаду, лиця ж Мого не побачиш.
ПРОКИМЕН ДРУГИЙ.
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: Прокимен, глас 4-ий (Пс 34: 1, 12).
Господи! Будь Суддею тих, що змагаються
зі мною, § і побори тих, що бажають побороти
мене.
Стих: Віддають мені злом за добро.
ПАРЕМІЯ ДРУГА.
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: Іова читання (Іов. 42:12–17).
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

І благословив Бог останні дні життя
Іова більше, ніж минулі: він мав чотирнадцять
тисяч дрібної худоби, шість тисяч верблюдів,
тисячу пар волів і тисячу ослиць. 13. І було в
нього сім синів і три дочки. 14. І нарік він ім’я
першій — Еміма, ім’я другій — Касія, а ім’я
третій — Керенгаппух. 15. І не було на всій
землі таких вродливих жінок, як дочки Іова;
і дав їм батько їхній спадщину поміж їхніми
братами. 16. Після того Іов жив сто сорок років і
бачив синів своїх і синів їхніх аж до четвертого
роду. 17. І помер Іов у старості, насолодившись
життям.
ЧИТЕЦЬ:

12.

15

and I will cover you with My hand until I have passed by; 23. then I will take away My hand, and you
shall see My back; but My face shall not be seen.’
PROKEIMENON II.
DEACON: Wisdom.
READER: The Prokeimenon in Tone 4 (Ps 34: 1, 12).
Give judgement, Lord, against those who wrong
me: § fight against them that fight against me.

They have rewarded me with evils in return
for blessings.
Verse:

PAROEMIA II.
DEACON: Wisdom.
READER: The Reading is from Job (42:12–17).
DEACON: Let us be attentive.

The Lord blessed the latter days of
Job more than his beginning; and he had fourteen
thousand sheep, six thousand camels, a thousand
yoke of oxen, and a thousand donkeys. 13. He also
had seven sons and three daughters. 14. He named
the first Day, the second Cassia, and the third
Horn of Amaltheia. 15. In all the land there were no
women so beautiful as Job’s daughters; and their
father gave them an inheritance along with their
brothers. 16. After this Job lived one hundred and
forty years, and saw his children, and his children’s
children, four generations. 17. And Job died, old and
full of days.
READER:

12.
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ПАРЕМІЯ ТРЕТЯ.
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: Пророцтва Ісаї читання (Іс 52:13–54:1).
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

Так говорить Господь: ось, Отрок
Мій буде мати благий успіх, підніметься,
вознесеться і звеличиться. 14. Як багато хто
вражався, дивлячись на Тебе, — настільки
був спотворений, гірше за будь-яку людину
вид Його і образ його — гірше синів людських!
15. Так багато народів здивує Він; царі закриють
уста свої перед Ним, бо вони побачать те, про
що їм не говорилося, і дізнаються те, чого не
чули.
1. Господи, хто повірив би почутому від нас, і
кому відкрилася правиця Господня? 2. Бо Він
виріс перед Ним, як ніжний Паросток і як
Корінь із сухої землі; нема в Ньому ні вигляду
ні величі; і ми бачили Його, і не мав Він вигляду,
який приваблював би нас до Нього. 3. Він був
зневажений і принижений перед людьми, муж
скорбот, який зазнав недуг, і ми відвертали
лице своє від Нього; Він був зневажений, і ми ні
у що ставили Його. 4. Але Він узяв на Себе наші
немочі і поніс наші недуги; а ми думали, що
Він уражений, покараний і зневажений Богом.
5. Але Він зранений був за гріхи наші і муки терпів
за беззаконня наші; покарання світу нашого
було на Ньому, і ранами Його ми зцілилися.
ЧИТЕЦЬ:

13.
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PAROEMIA III.
DEACON: Wisdom.
READER: The Reading is from the Prophecy of
Isaiah (Is 52:13–54:1).
DEACON: Let us be attentive.

Thus says the Lord: See, My
servant will understand; He shall be exalted and
glorified exceedingly. 14. Just as there many will be
astonished at You, so Your appearance will be
without glory from men, and Your glory from the
sons of men. 15. So many nations will marvel at
Him; kings shall shut their mouths; for that which
had not been told them about Him they shall
see, and that which they had not heard they shall
contemplate.
1. Who has believed what we have heard? And
to whom has the arm of the Lord been revealed?
2. We brought a report as of a Child before him,
as a Root out of dry ground; He had no form or
glory, and we saw Him, and He had neither form
nor beauty. 3. But His form was without honour
and inferior to the children of men. He was a
man in suffering and acquainted with bearing
weakness, because His face has been away, He
was dishonoured and not esteemed. 4. He bears
our sins and is in pain for us. We reckoned Him
to be in toil and in affliction and trouble. 5. But
He was wounded for our sins and crushed for
our iniquities; upon Him was the punishment
of our peace, and by his bruises we are healed.
READER:

13.
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Всі ми блукали, як вівці, збилися кожен на
дорогу свою, і Господь поклав на Нього гріхи
всіх нас. 7. Він був катований, але страждав
добровільно і не відкривав уст Своїх; як
вівця, ведений був на заколення і, як агнець
перед тим, хто стриже, безмовний, так Він не
відкривав уст Своїх. 8. Від ув’язнення й суду
Він був взятий; але рід Його хто пояснить?
Бо Він був відірваний від землі живих, за
злочини народу Мого перетерпів страту.
9. Призначали Йому гріб з лиходіями, але Він
похований у багатого, бо не вчинив Він гріха, і
не було неправди в устах Його. 10. Але Господу
вгодно було уразити Його, і Він віддав Його
на муки; коли ж душа Його принесе жертву,
Він побачить потомство довговічне, 11. і воля
Господня благоуспішно буде виконуватися
рукою Його. На подвиг душі Своєї Він буде
дивитися з задоволенням; через пізнання Його
Він, Праведник, Раб Мій, оправдає багатьох
і гріхи їхні на Собі понесе. 12. Тому Я дам
спадщину Йому між великими, і з сильними
буде ділити здобич, бо Він віддав душу Свою
на смерть, і до лиходіїв прилучений був тоді,
коли Він гріхи багатьох поніс на Собі і став
заступником злочинців.
1. Звеселися, неплідна, що не народжувала
дітей; викликни сильним голосом, та, що не
знала мук пологів, бо більше дітей у залишеної,
ніж у тієї, що має чоловіка.
6.
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All we like sheep have gone astray; every one
has gone astray in their own way, and the Lord
handed Him over for our sins. 7. And He, because
of his affliction, does not open His mouth; like a
sheep He was led to the slaughter, and like a lamb
before its shearer is silent, so He does not open
His mouth. 8. In His humiliation His judgement was
taken away; who shall declare His generation? For
His life is taken away from the earth; because of
the iniquities of My people He was led to death.
9. And I will give the evil for His burial and the rich
for His death, because He practised no iniquity,
nor was there guile in His mouth. 10. And the Lord
wishes to cleanse Him of His blow. If you give an
offering for sin, your soul will seed a long-lived
descendence. 11. And the Lord wishes to take away
from the toil of His soul, to show Him light and to
fashion Him with understanding, to justify the Just
One, who serves many well, and He will bear their
sins. 12. Therefore He will inherit many and divide
the spoils of the strong. Because His soul was
handed over to death, and was numbered with the
transgressors; and He bore the sin of many, and
was handed over because of their iniquities.
1. Rejoice, barren one who do not give birth, break
out and cry, you who are not in labour, for the
children of the desolate are more than those of her
that has a husband.
6.
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ПРОКИМЕН ПЕРЕД АПОСТОЛОМ.
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: Прокимен, глас 6-ий: (Пс. 87:7, 1–2)

Ти поклав мене у рові преісподнім,
у темряві і тіні смертній.

§

Господи, Боже спасіння мого, вдень я
взиваю і вночі перед Тобою.
Стих:

АПОСТОЛА ЧИТАННЯ.
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: До Коринф’ян першого послання святого Апостола Павла читання (1 Кор 1:18-31–2:2).
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
ЧИТЕЦЬ: Браття!

Слово хресне для загиблих
безумство є, а для нас, що спасаємось,
— сила Божа. 19. Бо написано: «Погублю
мудрість мудреців і розум розумних відкину».
20. Де мудрець? Де книжник? Де допитливий
віку цього? Чи не обернув Бог мудрість світу
цього на безумство? 21. Бо коли світ своєю
мудрістю не пізнав Бога в премудрості
Божій, то угодно було Богові безумством
проповіді спасти віруючих. 22. Бо й юдеї
вимагають чудес, і елліни шукають мудрости;
23. а ми проповідуємо Христа розп’ятого, для
юдеїв спокуса, а для еллінів безумство,
24. для самих же покликаних, юдеїв і еллінів,
— Христа, Божу силу і Божу премудрість;
18.
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PROKEIMENON BEFORE THE EPISTLE.
DEACON: Wisdom.
READER: The Prokeimenon in Tone 6. (Ps 87:7, 1–2)

They have placed me in the lowest pit;
in darkness and in the shadow of death.

§

Lord God of my salvation, I called for help
by day; and by night also before you.
Verse:

THE EPISTLE READING.
DEACON: Wisdom.
READER: The reading is from the First Epistle of
St. Paul to the Corinthians (1 Cor 1:18-31–2:2).
DEACON: Let us be attentive.
READER: Brethren!

The message about the
cross is foolishness to those who are perishing, but
to us who are being saved it is the power of God.
19. For it is written, ‘I will destroy the wisdom of the
wise, and the discernment of the discerning I will
thwart.’ 20. Where is the one who is wise? Where is
the scribe? Where is the debater of this age? Has
not God made foolish the wisdom of the world?
21. For since, in the wisdom of God, the world did not
know God through wisdom, God decided, through
the foolishness of our proclamation, to save those
who believe. 22. For Jews demand signs and Greeks
desire wisdom, 23. but we proclaim Christ crucified,
a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, 24. but to those who are the called, both Jews
18.
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бо й безумне Боже мудріше від людського,
і немічне Боже сильніше від людського.
26. Погляньте
браття, хто ви, покликані:
небагато серед вас мудрих за плоттю,
небагато сильних, небагато благородних;
27. але
Бог обрав немудре світу, щоб
посоромити мудрих, і немічне світу обрав Бог,
щоб посоромити сильне; 28. і незнатне світу,
і принижене, і нічого не значуще обрав Бог,
щоб скасувати значуще, — 29. щоб ніяка плоть
не хвалилася перед Богом. 30. Від Нього і ви в
Христі Ісусі, Який став для нас премудрістю
від Бога, праведністю і освяченням та
викупленням, 31. щоб було як написано:
«Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом».
1. І
коли я приходив до вас, браття,
приходив провіщати вам свідчення Боже
не пишномовним словом або мудрістю,
2. бо я розсудив не знати між вами нічого, крім
Ісуса Христа, і то розп’ятого.
25.

ІЄРЕЙ: Мир тобі читателю.
ЧИТЕЦЬ: І духові твоєму.

АЛИЛУАРІЙ.
Алилуя, глас 1-ий (Пс. 68:1-2, 21, 24):
Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі
моєї. Алилуя.

І дали в їжу мені жовч і у спрагу мою
напоїли мене оцтом. Алилуя.
Стих:
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and Greeks — Christ the power of God and the
wisdom of God. 25. For God’s foolishness is wiser
than human wisdom, and God’s weakness is stronger than human strength. 26. Consider your own call,
brothers and sisters: not many of you were wise
by human standards, not many were powerful, not
many were of noble birth. 27. But God chose what is
foolish in the world to shame the wise; God chose
what is weak in the world to shame the strong; 28.
God chose what is low and despised in the world,
things that are not, to reduce to nothing things that
are, 29. so that no one might boast in the presence of
God. 30. He is the source of your life in Christ Jesus,
who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption, 31. in
order that, as it is written, ‘Let the one who boasts,
boast in the Lord.’ 1. When I came to you, brothers
and sisters, I did not come proclaiming the mystery of God to you in lofty words or wisdom. 2. For I
decided to know nothing among you except Jesus
Christ, and him crucified.
PRIEST: Peace be unto you.
READER: And to your spirit.

ALLELUIA VERSES.
Alleluia, in Tone 1 (Ps 68:1-2, 21, 24):
Save me, O God, for the waters have come in
even to my soul. Alleluia.

And they gave me gall for my food; and for
my thirst they gave me vinegar to drink. Alleluia.
Verse:

19

Нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили,
і спини їхні назавжди зігни. Алилуя.
Стих:

ЧИТАННЯ СВЯТОГО ЄВАНГЕЛІЯ.
ДИЯКОН: Премудрість. Станьмо побожно.
Вислухаймо Святе Євангеліє.
ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ДИЯКОН:

читання

Від Матфея Святого Євангелія

(Мт 27:1-38, Лк 23:39-43, Мт 27:39-54, Ін 19:31-

37, Мт 27:55-61).

ВІРНІ: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

ІЄРЕЙ: Будьмо уважні.

О

дного разу, всі первосвященики й старші
народні склали раду на Ісуса, щоб
убити Його. 2. І зв’язавши Його, одвели й
видали Пилатові Понтійському, управителеві.
3. Тоді
Іуда, зрадник Його, побачивши,
що Його осудили, і розкаявшись, вернув
тридцять
срібників
первосвященикам
і
старшим, 4. кажучи: “Згрішив я, видавши
кров неповинну!” Вони ж сказали: “А нам
що? гляди сам.” 5. І кинувши срібники в храмі,
вийшов і пійшов та й удавився. 6. Первосвященики ж, узявши срібники, сказали:
“Не дозволено класти їх у скарбницю храма,
бо то ціна крови.” 7. І порадившись, купили за
них землю ганчареву, щоб ховати странників.
20

Let their eyes be darkened, so that they see
not; and bow down their back continually. Alleluia.
Verse:

THE HOLY GOSPEL READING.
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to
the Holy Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
DEACON: The reading is from the Holy Gospel

according to Matthew

(Mt 27:1-38, Lk 23:39-43, Mt

27:39-54, Jn 19:31-37, Mt 27:55-61).

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

PRIEST: Let us be attentive.

A

t that time, all the chief priests and the elders of
the people took counsel against Jesus, so as
to put Him to death. 2. They bound Him and led
Him away and handed Him over to Pontius Pilate,
the governor. 3. Then Judas, seeing that Jesus had
been condemned, repented and returned the thirty
pieces of silver to the chief priests and elders,
4. saying, ‘I have sinned by betraying innocent
blood.’ But they said, ‘What is that to us? See to
it yourself.’ 5. And flinging down the pieces of silver
in the temple he went away and hanged himself.
6. But the chief priests picked up the pieces of
silver and said, ‘It is not permitted to put them into
the treasury, because they are the price of blood.’
7. So they conferred together and bought with them
20

Тим то зветься те місце землею крови й
до цього дня. 9. Тоді справдилось, що сказав
пророк Ієремія цими словами: “І взяли
тридцять срібників, ціну оціненного, якого
оцінено від синів Ізраїлевих, 10. і дали їх за
землю ганчареву, як сказав мені Господь”.
11. Ісус же став перед управителем; і запитав
Його управитель, кажучи: Ти цар Іудейський?
Ісус сказав йому: ти кажеш. 12. А коли
первосвященики й старші наговорювали на
Нього, Він не відказував нічого. 13. Тоді Пилат
Йому каже: Ти не чуєш, скільки на Тебе
свідчать? 14. І Він не відказав йому ні на одне
слово, так що управитель дивувався дуже.
15. На свято ж Пасхи управитель мав звичай
відпускати народові одного вязня, якого
хотіли. 16. На той час був звісний вязень, що
звався Варавва. 17. Коли ж вони зійшлись, то
Пилат запитав їх: кого хочете, щоб я відпустив
вам з двох: Варавву, чи Ісуса, що звуть Його
Христом? 18. Бо він знав, що видали Його з
зависти. 19. А як сидів він на судищі, жінка
його послала йому сказати: нічого не чини
Праведнику Тому, бо я багато терпіла сьогодні
у сні за Нього. 20. Первосвященики ж і старші
намовили народ випросити Варавву, а Ісуса
погубити. 21. Озвавшись, управитель запитав
їх: кого з двох хочете, щоб я відпустив вам?
Вони ж сказали: Варавву. 22. Каже їм Пилат: що
ж я зроблю з Ісусом, що звуть Його Христом?
І кажуть йому всі: нехай буде розп’ятий.
23. Управитель же сказав: яке зло Він зробив?
8.
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the potter’s field as a burial place for foreigners.
8. And so that field has been called ‘Field of Blood’
until today. 9. Then what had been said by the
prophet Jeremiah was fulfilled, when he said,
‘And they took the thirty pieces of silver, the price
of the one who was valued, whom they valued
from among the children of Israel, 10. and gave them
for the potter’s field, as the Lord had commanded
me’. 11. But Jesus stood before the governor, and
the governor questioned Him saying, ‘Are you the
king of the Jews?’ Jesus said to him, ‘You say so.’
12. And when He was accused by the chief priests
and elders He made no answer. 13. Then Pilate says
to Him, ‘Do you not hear how many things they are
testifying against You?’ 14. But He did not answer
him with a single word, so that the governor was
greatly amazed. 15. Now on the occasion of the
feast the governor was accustomed to release
to the crowd one prisoner whom they wished.
16. They had at the time a notorious prisoner called
Barabbas. 17. So when they had assembled Pilate
said to them, ‘Whom do wish me to release
to you? Barabbas or Jesus called Christ?’
18. For he knew that they had handed Him over
through envy. 19. But while he was seated on the
tribunal, his wife sent to him saying, ‘Have nothing
to do with that Just Man. For I have suffered
many things today in a dream because of Him.’
20. But the chief priests and elders had persuaded
the crowds that they should ask for Barabbas and
destroy Jesus. 21. The governor answered and said
unto them, ‘Which of the two would you have me
21

А вони що гірш кричали, кажучи: нехай буде
розп’ятий. 24. Пилат, побачивши, що ніщо не
помагає, а буча більш росте, взяв води і
вмив руки перед народом, кажучи: невинен
я в крові Праведника цього: самі побачите.
25. І
озвавшись, увесь народ сказав: кров
Його на нас і на дітях наших. 26. Тоді Пилат
одпустив їм Варавву, а Ісуса, бивши, оддав,
щоб розп’яти. 27. Тоді воїни управителеві
взяли Ісуса в преторію і зібрали на Нього
всю ватагу. 28. і, роздягши Його, накинули
на Нього багряницю, 29. і, сплівши вінець з
тернини, положили Йому на голову, а тростину
в праву руку Його, і падаючи перед Ним на
коліна, глузували над Ним, кажучи: радуйся,
Царю Іудейський! 30. І плювали на Нього, і,
взявши тростину, били Його по голові. 31.
І коли вже назнущались над Ним, то зняли
з Нього багряницю й одягли Його в одежу
Його, і повели Його на розп’яття. 32. Виходячи,
зустріли вони чоловіка Киринейського, на
ім’я Симона, і цього примусили нести хрест
Його, 33. і, прийшовши на місце, що зветься
Голгофа, цебто сказати: Лобне місце, 34. дали
Йому випити оцту, змішаного з жовчею; і
Він, покуштувавши, не схотів пити. 35. Ті ж, що
розп’яли Його, поділили одежу Його, кидаючи
жереб; 36. і сидячи, стерегли Його там. 37. І
прибили над головою Його напис вини Його:
Цей Ісус, Цар Іудейський. 38. Тоді розп’яли з Ним
двох розбійників, одного з правого, а одного з
лівого боку.
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release to you?’ They said: ‘Barabbas.’ 22. Pilate
says to them, ‘So what shall I do with Jesus called
Christ?’ They all say to him, ‘Let Him be crucified!’
23. The
governor said, ‘Why, what evil has He
done?’ But they shouted even louder, saying, ‘Let
Him be crucified!’ 24. So Pilate, seeing that he was
getting nowhere, but that a riot was starting instead,
took water and washed his hands in full view of the
crowd, saying, ‘I am innocent of the blood of this
Just Man. You look to it.’ 25. And the whole people
answered and said, ‘His blood be on us and on our
children.’ 26. Then he released Barabbas to them, but
Jesus he had scourged and handed Him over to be
crucified. 27. Then the governor’s soldiers took Jesus
into the praetorium and gathered the whole cohort
round Him. 28. They stripped Him and dressed Him
in a scarlet cloak, 29. and having woven a crown
of thorns, they placed it on His head and a reed
in His right hand. Then they knelt in front of Him
and mocked him, saying, ‘Hail, King of the Jews!’
30. They spat on Him and took the reed and struck
it on His head. 31. And when they had mocked Him,
they took off the cloak and dressed Him in his own
clothes and led Him away to crucify Him. 32. As they
went out they found a Cyrenian named Simon; they
forced him to carry His cross. 33. And they came to
a place called Golgotha, which means ‘place of a
skull’, 34. and they gave Him vinegar to drink mixed
with gall. And when He had tasted it He would not
drink. 35. When they had crucified Him they divided
His garments, casting lots. 36. Then they sat down
and watched Him there. 37. And over his head they
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О

дин же з повішених злочинців ганив Його,
кажучи: коли Ти Христос, спаси Себе
і нас. 40. А другий, озвавшись, зупиняв
його, кажучи: чи не боїшся ти Бога, коли
й сам на те ж засуджений? 41. Так ми ж по
правді, бо достойне за діла наші приймаємо,
Цей же ніякого зла не зробив. 42. І сказав Ісусові
пом’яни мене, Господи, як прийдеш у Царство
Твоє. 43. І сказав йому Ісус: істинно кажу тобі:
сьогодні зо Мною будеш у раю.

Т

і, що проходили побіч Його, глузували
з Нього, похитуючи головами своїми
40. І кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три
дні будуєш! спасися Сам! Коли Ти Син Божий,
зійди з хреста! 41. Те ж і первосвященики
з книжниками і старшими, насміхаючись,
казали: 42. інших спасав, Себе ж спасти не
може. Коли Він цар Ізраїльський, нехай
тепер зійде з хреста, і ми увіруємо в Нього.
43. Він надіявся на Бога: нехай тепер порятує
Його, коли Він угоден Йому. Бо ж Він казав:
Я Син Божий. 44. Теж і розбійники, розп’яті з
Ним, докоряли Йому. 45. Від шостої ж години
сталась тьма по всій землі до години дев’ятої.
46. А
коло дев’ятої години скрикнув Ісус
голосно, кажучи: Ілі, Ілі, ліма савахфані! що
значить: Боже Мій! Боже Мій! нащо Ти Мене
покинув? 47. Деякі з тих, що тут стояли, чуючи
це, казали, що Ілію Він зве. 48. І зараз кинувсь
один з них, узяв губку, помочив у оцет і,
настромивши її на тростину, дав Йому пити.
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placed His charge, which ran, ‘This is Jesus, the
King of the Jews.’ 38. Then they crucified with Him
two thieves, one on the right and one on the left.

O

ne of the criminals hanging there blasphemed
Him, saying, ‘If You are the Christ, save Yourself
and us.’ 40. But the other answering, rebuked him
and said, ‘Do you have no fear of God, for you
are subject to the same condemnation? 41. And we
indeed justly; for we receive the due reward for
our deeds but this Man has done nothing amiss.’
42. And he said to Jesus, ‘Remember me, Lord,
when You come in Your kingdom.’ 43. And Jesus
said to him, ‘Amen I say to you, today you will be
with Me in Paradise.’

T

he passers-by blasphemed Him, shaking their
heads 40. and saying, ‘You who would destroy
the temple and rebuild it in three days! Save
Yourself. If You are the son of God, come down
from the cross.’ 41. Likewise the chief priests also
mocked Him with the scribes and elders and
Pharisees, saying, 42. ‘He saved others; He cannot
save Himself. If He is king of Israel, let him come
down from the cross and we will believe in Him.
43. He trusted in God, let Him now deliver Him,
if He wants Him. For He said, ‘I am the Son of
God.’’ 44. The thieves too, who had been crucified
with Him, reviled Him in the same way. 45. From
the sixth hour there was darkness over the
whole land until the ninth hour. 46. About the ninth
hour Jesus cried out with a loud voice and said,
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А інші говорили: постій, побачимо, чи прийде
Ілія спасти Його. 50. Ісус же, знов скрикнувши
голосно, спустив дух. 51. І ось завіса в храмі
роздерлась надвоє од верху до низу, і
земля затрусилась, і скелі пороспадались,
52. І
гроби одкрились, і багато тіл умерлих
святих воскресло. 53. І вийшовши з гробів
після воскресіння Його, увійшли в святе
місто і явились багатьом. 54. Сотник же і ті, що
стерегли з ним Ісуса, побачивши, що земля
трусилась, і що тут діялось, дуже полякались
і казали: істинно Він був Син Божий.
49.

А

як тоді була п’ятниця, то іудеї, щоб тіла не
зіставались на хресті в суботу, бо та субота
була Великдень, просили Пилата, щоб
перебити їм голінки і зняти їх. 32. Тоді прийшли
вони і першому перебили голінки і другому,
розп’ятому з Ним. 33. Коли ж, підійшовши
до Ісуса, побачили, що Він уже вмер, то не
перебили Йому голінок; 34. Але один з воїнів
списом проколов Йому ребра, і зараз витекла
кров і вода. 35. І той, що бачив, засвідчив,
і свідчення його правдиве, і він знає, що
говорить правду, щоб ви увірували; 36. бо це
сталось щоб справдилось писання: кість не
поломиться у Нього. 37. І знов друге писання
каже: зглянуть на Того, Кого прокололи.

Б

уло ж там багато й жінок, що дивились
здаля, які пішли слідом за Ісусом з Галилеї,
прислугуючи Йому. 56. Між ними була
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‘Eli, Eli, lama savachthani?’ That is, ‘My God, my
God, why have you abandoned Me?’ 47. Some of
those standing there when they heard said, ‘This
One is calling Elias.’ 48. And one of them ran quickly
and taking a sponge filled it with vinegar, placed it
on a reed and gave it Him to drink. 49. But the rest
said, ‘Wait, let us see if Elias is coming to save Him.’
50. But Jesus, having cried out again with a loud
voice, gave up the spirit. 51. And behold, the veil
of the temple was rent in two, from the top to
the bottom, and the earth was shaken and the
rocks rent, 52. and the graves were opened and
many bodies of the saints who slept were raised,
53. and coming out of their graves, after His rising
they entered the holy city and appeared to many.
54. But the centurion and those with him watching
Jesus, when they saw the earthquake and all
that was happening, were greatly afraid and said,
‘Truly, this was the Son of God.’

T

he Jews then, so that the bodies might not
remain on the cross on the Sabbath, since
it was Friday, the day of Preparation (for that
Sabbath was a solemn day), asked Pilate that
they might break their legs and that they might be
removed. 32. So the soldiers came and broke the
legs of the first and second who were crucified with
Him. But when they came to Jesus as they saw
that He was already dead they did not break His
legs, 34. but one of the soldiers with a lance pierced
His side, and at once there came out blood and
water. 35. And he that saw it has borne witness,
24

Марія Магдалина, і Марія, мати Іакова та Іосії,
і мати синів Зеведеєвих. 57. Як стало ж пізно,
то прийшов один багатий чоловік з Аримафеї,
на ім’я Іосиф, що й сам учивсь у Ісуса; 58. цей,
прийшовши до Пилата, просив тіла Ісусового.
Тоді Пилат звелів оддати тіло. 59. І, узявши тіло,
Іосиф обгорнув Його чистою плащаницею.
60. І
положив його в новім своїм гробі,
що вибитий був у скелі, і, приваливши великий
камінь до дверей гроба, одійшов. 61. Була ж
тут Марія Магдалина й друга Марія, і сиділи
напроти гроба.
ІЄРЕЙ: Мир тобі, благовіснику.
ВІРНІ: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

ПОТРІЙНА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Промовмо всі з усієї душі і з усього
розуміння нашого, промовмо.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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and his witness is true. And he knows that he
speaks the truth, so that you too may believe.
36. For these things happened that the Scripture
might be fulfilled, ‘Not a bone of Him will be
broken’. 37. And again another Scripture says, ‘They
will look on the One they have pierced’.

A

nd there were many women there also
watching from a distance, who had followed
Jesus from Galilee, serving him. 56. Among
whom were Mary Magdalen and Mary the mother
of James and Joses and the mother of the sons
of Zebedee. 67. When it grew late there came a rich
man from Arimathea named Joseph, who was
himself also a disciple of Jesus. 58. He approached
Pilate and asked for the body of Jesus. Then
Pilate ordered the body to be handed over.
59. Joseph took the body, wrapped it in clean linen
60. and placed it in his own new grave, which he
had hewn from the rock. He rolled a great stone
to the door of the grave and departed. 61. But Mary
Magdalen was there and the other Mary, seated in
front of the tomb.
PRIEST: Peace be to you, who proclaim the Good

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

LITANY OF FERVENT SUPPLICATION
DEACON: Let us all say with our whole soul and
with our whole mind, let us say.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ДИЯКОН: Господи, Вседержителю, Боже Отців

наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

Помилуй нас, Боже, з великої
милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і
помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)
ДИЯКОН: Ще молимось за Владику нашого
Високопреосвященнішого Митрополита [ім’я], і
Владику нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа),
і за все у Христі братство наше.
ДИЯКОН:

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за боголюбивий і

Богом бережений край наш, Канаду, за уряд,
військо і увесь побожний народ наш, щоб
Господь Бог допомагав їм у всьому та охороняв
їх від усякого ворога і супротивника.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за Святійших Патріяр-

хів Православних, за приснопам’ятних фундаторів святого храму цього (святого монастиря цього)
і за всіх спочилих отців і братів наших, що тут
спочивають, і за православних по всіх усюдах.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за милість, життя,

мир, здоров’я, спасіння, Боже завітання,
прощення і відпущення гріхів рабів Божих,
парафіян святого храму цього.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за тих, що дари при-

носять і добро творять у святому і всечесному
храмі цьому, за тих, що працюють, співають, і
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DEACON: O Lord Almighty, God of our fathers:

We pray You, hear us and have mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Have mercy on us, O God, according

to Your great loving-kindness: we pray You, hear
us and have mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Again we pray for His Eminence, our
Metropolitan [name]; for our Bishop, (title and name of
eparchial bishop), and for all our brethren in Christ.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for our God-Loving and

God-Protected country of Canada, its government,
armed forces, and all of our pious people; that
the Lord God help and aid them in all things and
protect them from every enemy and adversary.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for the blessed and ever-

memorable Orthodox Patriarchs, for the founders
of this holy temple (or holy monastery) and for all
Orthodox Christians departed this life before us,
who here and everywhere lie asleep in the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for mercy, life, peace,

health, salvation, God’s visitation and the
forgiveness and remission of sins for the servants
of God, the parishioners of this holy temple.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for those who bring

offerings and do good works in this holy and allvenerable temple; for those who labour and those
who sing; and for all the people here present who
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за всіх присутніх людей, що чекають від Тебе
великої і багатої милости.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ІЄРЕЙ: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець

Бог єси, і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і
Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
СПОДОБИ, ГОСПОДИ
ЧИТЕЦЬ: Сподоби, Господи, вечір цей без гріха
зберегтися нам. Благословен єси, Господи
Боже отців наших, і хвальне й прославлене
ім’я Твоє навіки. Амінь.

Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо
ми уповаємо на Тебе.
eeБлагословен
єси, Господи, навчи мене
заповітів Твоїх.
eeБлагословен єси, Владико, врозуми мене
заповітами Твоїми.
eeБлагословен єси, Святий, просвіти мене
заповітами Твоїми.
Господи, милість Твоя повік, творіння рук
Твоїх не зневаж. Тобі подобає хвала, Тобі
подобає оспівування, Тобі слава подобає
Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
БЛАГАЛЬНА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Доповнімо вечірню молитву нашу
Господеві.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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await Your great and abundant mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

PRIEST: For You are a Merciful God and the

Lover of mankind and to 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.
VOUCHSAFE, O LORD
READER: Vouchsafe, O Lord, to keep us this
evening without sin. Blessed are You, O Lord, the
God of our fathers, and praised and glorified is
Your name forever. Amen.

Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have
set our hope on You.
eeBlessed are You, O Lord; teach me Your
statutes.
eeBlessed
are you, O Master; give me
understanding of Your statutes.
eeBlessed are You, O Holy One; enlighten me by
Your statutes.
O Lord, Your mercy endures forever. Despise
not the works of Your hands. 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.
LITANY OF SUPPLICATION
DEACON: Let us complete our evening prayer
unto the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй, і охорони

нас, Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Вечора всього звершеного, святого,

спокійного і безгрішного, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.
ДИЯКОН: Ангела миру, вірного провідника,
охоронителя душ і тіл наших, у Господа
просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Прощення і відпущення гріхів та

провин наших, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Доброго і пожиточного для душ

наших та миру для світу, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Щоб решту життя нашого в мирі та

покаянні скінчили ми, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

Християнського
кінця
життя
нашого: безболізного, бездоганного, мирного, і
доброї відповіді на страшному суді Христовім,
просімо.
ДИЯКОН:

ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Пресвятую, пречистую, преблаго-

словенную, славную Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію, зі всіма святими
пом’янувши, самі себе, і один одного, і все
життя наше, Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
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DEACON: Help us, save us, have mercy on us

and protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That this whole evening may be perfect,

holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.
DEACON: An angel of peace, a faithful guide, a
guardian of our souls and bodies, let us ask of the
Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: Forgiveness and remission of our sins

and transgressions, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: All that is good and beneficial for our

souls and peace for the world, let us ask of the
Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: That we may complete the remaining

time of our life in peace and repentance, let us ask
of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: A Christian end to our life: painless,

blame-less and peaceful; and a good defense
before the dread judgment seat of Christ, let us
ask.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: Calling to remembrance our most holy,

most pure, most blessed and glorious Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the Saints,
let us commend ourselves and one another and
all our life, unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
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ІЄРЕЙ: Бо Ти Благий і Чоловіколюбець Бог

єси, і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину,
і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки
віків.
ВІРНІ: Амінь.
ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ДИЯКОН: Голови наші схилімо перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.

Господи, Боже наш, Ти небеса
прихилив і зійшов для спасіння роду
людського, зглянься на рабів Твоїх і на
насліддя Твоє, бо перед Тобою, Страшним і
Чоловіколюбним Суддею, Твої раби схилили
голови і шиї свої скорили, не від людей
дожидаючи помочі, а від Тебе, сподіваючись
милости і ждучи Твого спасіння. Збережи їх
повсякчас і у вечір цей, і в ніч, що надходить,
від усякого супротивного чину диявольського,
і від помислів суєтних, і думок лукавих.
ІЄРЕЙ: Нехай буде влада Царства Твого
благословенна і найславніша, Отця, і Сина, і
Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ІЄРЕЙ:

29

PRIEST: For You are a Good God and the Lover

of 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.
FAITHFUL: Amen.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
DEACON: Let us bow our heads unto the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.

PRIEST: O Lord our God, You bowed the

heavens and came down for the salvation of the
human race: Look upon Your servants and Your
inheritance; for to You, the Awesome Judge Who
loves mankind, have Your servants bowed their
heads and bent their necks, awaiting not help
from men, but entreating Your mercy and looking
confidently for Your salvation. Guard them at all
times, both during this present evening and in
the approaching night, from every enemy, from all
adverse powers of the devil, from vain thoughts
and from evil imaginings.
PRIEST: May the majesty of Your Kingdom be
blessed and glorified, of the Father and of the Son
and of the Holy Spirit, now and ever and unto the
ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
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СТИХИРИ НА СТИХОВНІ, ГЛАС 2
Коли Йосиф Аримафейський зняв з хреста
Тебе, Життя всіх, мертвого, смирною й
плащаницею Тебе, Христе, обвив; і з любов’ю
подвизався серцем, і устами нетлінне тіло
Твоє обцілував, та, обійнятий страхом, радісно
взивав до Тебе: слава сходженню Твоєму,
Чоловіколюбче.

Господь воцарився,
зодягнувся. (Пс 92: 1)
Стих:

у

величність

Коли у гробі новім Ти був за всіх покладений,
Визволителю всіх, глумливе пекло, побачивши
Тебе, вжахнулося, кайдани порвалися, ворота
зламалися, гроби відкрилися, мертві встали,
тоді Адам подячно з радістю взивав до Тебе:
слава сходженню Твоєму, Чоловіколюбче.

Бо Він утвердив вселенну, і не захитається вона. (Пс 92: 1)
Стих:

Коли у гробі з волі Своєї Ти був закритий
тілесно, за єством Божеством будучи, неописанним і невимовним, Ти замкнув сховище
смерти і зруйнував усе пекельне царство,
Христе, — тоді Ти і суботу цю Божественного
благословення і слави, і Твоєї Світлости
сподобив.
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THE APOSTICHA, TONE 2
When from the Tree the Arimathean took You
down as a dead body, O Christ, who are the life of
all, he buried You, with myrrh and a shroud; and
with love he embraced Your immaculate body with
heart and lips; yet, shrouded with fear, he cried
out to You rejoicing, ‘Glory to Your condescension,
Lover of humankind!’

The Lord is King, He has robed Himself
with majesty. (Ps 92: 1)
Verse:

When in the new tomb You, the Redeemer of all,
had been laid for the sake of all, Hell became a
laughing stock and, seeing You, quaked with fear;
the bars were smashed, the gates were shattered,
the graves were opened, the dead arose; then
Adam with thanksgiving cried out to You rejoicing,
‘Glory to Your condescension, Lover of humankind!’
He has made the world firm; it will not be
shaken. (Ps 92: 1)
Verse:

When in the tomb in the flesh You were
enclosed by Your own will, O Christ, who by the
nature of Your godhead are uncircumscribed and
unbounded, You unlocked the storehouses of Hell
and emptied all his palaces; then too You granted
this Sabbath divine blessing and glory and Your
own splendour.
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Дому Твоєму належить святість, Господи,
на довгі дні. (Пс 92:5)
Коли ангели побачили, що Тебе, Христе,
беззаконники обмовили, як облесника, і що
камінь гробу запечатаний руками, якими були
пробиті Твої нетлінні ребра, — вжахнулися
невимовному довготерпінню Твоєму, але,
радуючись нашому спасінню, взивали до Тебе:
слава сходженню Твоєму, Чоловіколюбче.
Стих:

eeСлава

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

Тебе, що зодягаєшся у світло, як у ризу,
зняли з древа Йосиф з Никодимом, побачили
Тебе мертвого, нагого, непохованого; жалібний
плач підняв і, ридаючи, взивав: «О горе мені,
улюблений Ісусе! Тебе бо побачивши на Хресті розп’ятого, сонце в темряву вдягнулося, і
земля зі страху затряслася, і розідралася церковна завіса; я ж нині бачу Тебе, що мене ради
зволив прийняти смерть. Як же я поховаю
Тебе, Боже мій, або якою плащаницею обгорну? Як же руками доторкнуся до нетлінного
тіла Твого? Або якою піснею оспіваю Твою кончину, Щедрий? Величаю страсті Твої, оспівую
і поховання Твоє з воскресінням, взиваючи:
Господи, слава Тобі».
Глас 5:
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Holiness becomes your house, O Lord,
for ever. (Ps 92:5)
When the Powers saw you, O Christ, falsely
accused by lawless men as a deceiver, they
trembled at your ineffable long-suffering, and at
the gravestone, sealed by the hands with which
they had speared your immaculate side; yet
rejoicing at our salvation, they cried to you, ‘Glory
to your condescension, Lover of humankind!’
Verse:

eeGlory

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

When Joseph with Nikodemos took you,
who are clothed with light as a garment, down
from the Tree, and saw you a dead body, naked,
unburied, he was filled with compassion, and raising a lament he grieved and said, ‘Alas, sweetest Jesu, when a little while ago the sun saw you
hanging on the Cross, it wrapped itself in gloom,
and the earth quaked with fear, and the veil of the
temple was rent in two; but see, I now look on you,
who for me have willingly undergone death; how
shall I bury you, my God? Or how shall I wrap you
in shrouds; with what hands shall I touch your immaculate body? Or what songs shall I sing at your
departure? I magnify your sufferings and I hymn
your burial, with your resurrection, as I cry: Lord,
glory to you!’
Tone 5:
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ПІСНЯ ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВІРНІ: Нині відпускаєш раба Твого, Владико,
по слову Твоєму, з миром, бо побачили очі мої
спасіння Твоє, що Ти приготував перед лицем
усіх людей, світло на просвіту народів і славу
людей Твоїх, Ізраїля.
ТРИСВЯТЕ І МОЛИТВА ГОСПОДНЯ.
Читець: e Святий Боже, Святий Кріпкий,
Святий Безсмертний, помилуй нас. (тричі)
eeСлава

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

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

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

Отче наш, що єси на небесах, нехай
святиться ім’я Твоє; нехай прийде царство
Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і
на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні;
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
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SONG OF THE RIGHTEOUS SIMEON
FAITHFUL: Now let Your servant depart in peace,
O Master, according to Your word. For mine
eyes have seen Your salvation, which You have
prepared before the face of all peoples, a light of
revelation for the Gentiles and the glory of Your
people Israel.
TRISAGION AND THE LORD’S PRAYER.
Reader: e Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (thrice)
eeGlory

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

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

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

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

Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас,
і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ТРОПАР: БЛАГООБРАЗНИЙ ЙОСИФ, ГЛАС 2.
Благообразний Йосиф, з древа знявши
пречистеє тіло Твоє, плащаницею чистою
обгорнувши і пахощами у гробі новім
покривши, поклав.
Під час співу цього тропаря ІЄРЕЙ кадить плащаницю
на престолі, а потім бере її на голову за допомогою
ДИЯКОНА, а в руки бере мале Євангеліє й хрест,
повільно обносить її навколо престолу і через
дияконські двері виносить на солею. Тут плащаницю
беруть парафіяни й побожно несуть, а ІЄРЕЙ іде під
плащаницею, ДИЯКОН іде спереду з кадилом; тричі
обносять навкруги церкви під звуки усіх дзвонів. Потім
заносять у церкву і кладуть плащаницю на прибраному
й уквітчаному столі, теж головою на північ. ІЄРЕЙ
лице плащаниці закриває воздушком і кладе на нього
Євангеліє, посередині плащаниці, нижче рук, кладе
хрест, з усіх боків обкладають плащаницю рушниками,
а священик тричі кадить плащаницю. Співці весь час.
поки обносять плащаницю, кладуть її на столі і кадять,
співають Благообразний Йосиф.

ДРУГИЙ ТРОПАР, ГЛАС 2.
Мироносицям жонам при гробі з’явився
ангел і промовив: миро мертвим подобає, —
Христос же тління не зазнав.
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PRIEST: For Thine is the kingdom, and the power

and the glory, of the Father and of the Son and of
the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of
ages.
FAITHFUL: Amen.
TROPARION: THE NOBLE JOSEPH, TONE 2.
The noble Joseph, taking down your most pure
Body from the Tree, wrapped it in a clean shroud
with sweet spices and laid it for burial in a new
grave.
As this troparion is sung, the PRIEST censes the Epitaphion on the Holy Table. He takes it upon his head with
the help of the DEACON, and bearing in his hands the
small Gospel Book and Cross, he slowly proceeds around
the Holy Table and through the north deacon’s door, onto
the soleas. Here, parishioners take the Epitaphion and
piously carry it — the priest beneath it all the while; and
the DEACON preceding it with the censer. It is borne
around the temple thrice, while all the bells toll. After this
it is returned to the temple and is placed on a table decorated with flowers, the head of the Saviour to the north.
The PRIEST covers the face on the Epitaphion with a
small cover, rests the Gospel across its middle, below the
hands, and places the Cross on it. He censes the Epitaphion thrice. Throughout the procession and until the
priest finishes this final censing, we sing the troparion
“The Noble Joseph”.

ANOTHER TROPARION, TONE 2.
The Angel standing by the grave cried to the
women bearing myrrh: Myrrh is fitting for the
dead, but Christ has shown himself a stranger to
corruption.
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ВІДПУСТ.
ДИЯКОН: Премудрість.
ВІРНІ: Благослови.

Благословенний Христос Бог наш
завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ІЄРЕЙ:

Утверди, Боже, Святу Православну Віру і всіх
православних християн на віки віків.
ІЄРЕЙ: Пресвятая Богородице, спаси нас.
ВІРНІ: Чеснішу від херувимів і незрівнянно

славнішу від серафимів, що без істління БогаСлово породила, сущую Богородицю, Тебе
величаємо.
ІЄРЕЙ: Слава Тобі, Христе Боже, уповання

наше, слава Тобі!
ВІРНІ: e Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,

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

Господи, помилуй. (тричі)
Благослови.
(«Владико, благосолови.» — у катедральному соборі
або коли Архиєрей присутній.)
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THE DISMISSAL.
DEACON: Wisdom.
FAITHFUL: Give the blessing.
PRIEST: Blessed is the One-Who-is, Christ our

God, always, now and ever and unto the ages of
ages.
FAITHFUL: Amen.
Make firm, O God, the Holy Orthodox Faith and
all Orthodox Christians, unto the ages of ages.
PRIEST: Most Holy Theotokos, save us.
FAITHFUL: 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.
PRIEST: Glory to You, O Christ our God, our

hope, glory to You.
FAITHFUL: e Glory to the Father and to the Son

and to the Holy Spirit, both now and ever and unto
the ages of ages. Amen.
Lord have mercy. (thrice)
Give the blessing.
(“Master, bless.” — in a Сathedral church or when a Bishop is present.)
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ІЄРЕЙ: Христос, Істинний Бог наш, що для нас,

людей, і для нашого спасіння страшні муки, і
Животворчий Хрест, і добровільне погребіння
тілом прийняти зволив, молитвами пречистої
Своєї Матері, святих славних і всехвальних
Апостолів і (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.
ВІРНІ: Амінь.
Після відпусту, священнослужителі і всі вірні прикладаються і цілують плащаницю, б’ючи два земні поклони перед цілуванням плащаниці та один після.

СТИХИРА, ГЛАС 5.
Прийдіть, вшануймо Йосифа приснопам’ятного, що вночі до Пилата прийшов і Життя всіх
випросив: «Дай мені Цього Подорожнього, що
не має де голови прихилити; дай мені Цього
Подорожнього, Його ж бо ученик лукавий на
смерть продав; дай мені Цього Подорожнього,
що Його Мати, бачачи на хресті розп’ятим, ридаючи, голосила і по-материнськи промовляла:
«О, горе Мені, Світло Моє і Серце Моє улюблене! Симеоном бо провіщене в церкві нині сталося: Моє серце меч пройняв. Ти ж на радість
воскресінням Твоїм Мій плач оберни». Поклоняємось страстям Твоїм, Христе; поклоняємось
страстям Твоїм, Христе; поклоняємось страстям Твоїм, Христе, і святому Воскресінню.
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PRIEST: May Christ our true God, who for us men

and for our salvation did deign to suffer the dread
Passion, and the Life-giving Cross and voluntary
burial in the flesh, through the intercessions of His
most pure Mother, of the holy, glorious and allpraised Apostles; of (name of the Saint of the temple)
and (the Saint of the day), of the holy Ancestorsof-God Joachim and Anna and of all the Saints,
forasmuch as He is Good and the Lover of
mankind.
FAITHFUL: Amen.
The Epitaphion is then venerated by the clergy and all
the faithful, each making three great prostrations to the
ground, two before kissing the Epitaphion and one after.

STICHERON, TONE 5.
Come, let us bless Joseph of everlasting
memory, who came to Pilate by night and begged
for the Life of all: “Give me this Stranger, who has
no place to lay His head. Give me this Stranger,
whom His evil disciple delivered to death. Give me
this Stranger, whom His Mother saw hanging on
the Cross, and with a mother’s sorrow, She cried,
weeping: ‘Woe is Me My Child! Woe is Me, light of
my eyes and beloved fruit of My womb! For what
Simeon foretold in the temple today has come
to pass: a sword pierces My heart, but change
My grief to gladness by Your Resurrection.’”
We venerate Your Passion, O Christ. We venerate
Your Passion, O Christ. We venerate Your Passion,
O Christ, and Your Holy Resurrection.
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