УТРЕНЯ страстЕй

Христових
THE Passion OF CHRIST
e ORTHROS e

СТИХИ НА РОЗП'ЯТТЯ.
Ти, Боже, живий – і умертвлений на древі;
Ў, обнажений мертвець – і Слово Бога Живого.
VERSES ON THE CRUCIFIXION.
You are the living God, slain on a Tree,
Ў naked corpse, and Word of living God.
СТИХИ НА БЛАГОРОЗУМНОГО РОЗБІЙНИКА.
Зачинені врата Едему розбійник відкрив;
Вставивши ключ: Пом ’ яни мене!
VERSES ON THE GOOD THIEF
Eden ’ s locked gates the Thief has opened wide,
By putting in the key, ‘ Remember me ’ .

УТРЕНЯ страстЕй христових
Відкривши завісу райських дверей, ІЄРЕЙ в єпитрахилі й фелоні стає перед
престолом з кадилом і, починає:

ІЄРЕЙ: Благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на

віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
ee
Слава

Тобі, Боже наш, слава Тобі.

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

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

ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
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THE passion OF CHRIST orthros
Having opened the veil over the Heavenly Doors, the PRIEST, in epitracheleon
and felonion, stands before the Holy Table with the censer and begins:

PRIEST: Blessed is our God always, now and ever and unto the

ages of ages.
READER: Amen.
ee
Glory

to You, our God, glory to You.

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

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

(thrice)
ee
Glory

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

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.
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)
ee
Слава

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

ПОКЛОНІННЯ ГОСПОДУ НАШОМУ ІСУСУ ХРИСТУ.
ee
Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
ee
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя
нашого, Бога.
ee
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа,
Царя і Бога нашого.
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All-Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse us from our
sins. O Master, pardon our transgressions. O Holy One, visit us
and heal our infirmities for Your name’s sake.
Lord, have mercy. (thrice)
ee
Glory

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)
ee
Glory

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

CALL TO WORSHIP OUR LORD, JESUS CHRIST.
ee
O come, let us worship God, our King.
ee
O come, let us worship and bow down before Christ, our King
and our God.
ee
O come, let us worship and bow down before Christ Himself,
our King and our God.
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В час читання 19 та 20 Псалмів, ІЄРЕЙ кадить престіл, вівтар, іконостас,
весь храм і людей.

ПСАЛОМ 19.
2. Вислухає тебе Господь в день скорботи. Захистить тебе
ім’я Бога Якова. 3. Він пошле тобі поміч із святині, і з Сіону
підкріпить тебе. 4. Він пом’яне всі жертви твої, і всепалення
твоє буде приємне. 5. Господь дасть тобі за серцем твоїм і
наміри твої здійснить. 6. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в
ім’я Господа Бога нашого звеличимося; Господь виконає
всі прохання твої. 7. Тепер я знаю, що Господь спасає
Помазаника Свого; з святих небес Своїх відповідає Йому
могутністю спасаючої правиці Своєї. 8. Одні хваляться
колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося Іменем Господа
Бога нашого. 9. Вони хитаються й падають, а ми стоїмо
твердо. 10. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би
день ми не звертались до Тебе.
ПСАЛОМ 20.
2. Господи,
силою Твоєю звеселиться цар і спасінню
Твоєму вельми возрадується. 3. Ти дав йому бажання серця
його, і прохання уст його Ти не відкинув. 4. Ти зустрів його
благословенням благісним і поклав на голову його вінець
із каміння дорогоцінного. 5. Життя він просив у Тебе, і Ти
дав йому довголіття на віки віків. 6. Велика слава його
у спасінні Твоїм, славою й величчю Ти прикрасив його.
7. Ти дав йому благословення, навіки звеселив його радістю
перед лицем Твоїм. 8. Бо цар уповає на Господа і милістю
Всевишнього не захитається. 9. Рука Твоя, Господи, нехай
знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя нехай досягне всіх,
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During the reading of Psalms 19 and 20, the PRIEST censes the altar, sacristy,
ikonostasis, the whole temple and the people.

PSALM 19.
2. May the Lord hear you in the day of affliction. May the
name of the God of Jacob shield you. 3. May He send you help
from His sanctuary and aid out of Zion. 4. May He remember
all your sacrifices and fatten your whole-burnt offerings.
5. May He grant you your heart’s desire and fulfill your every wish.
6. We will rejoice in your deliverance and be magnified in the
name of God. The Lord grant all your requests. 7. Now I know
that the Lord has saved His anointed one. He will hear him from
His holy heaven. The salvation of His right hand is with great
power. 8. Some trust in chariots, some trust in horses; but we will
call upon the name of the Lord our God. 9. They tripped and fell;
but we arose and stood up. 10. O Lord, save the king, and hear us
whenever we call upon You.
PSALM 20.
2. O Lord, the king shall rejoice in Your strength, and greatly
delight in Your deliverance. 3. You granted him his soul’s desire,
and did not deny the plea of his lips. 4. You went before him with
Your goodness’ blessings; You set a crown of precious stone
upon his head. 5. He asked life of You, and You gave him length
of days unto ages of ages. 6. Great is his glory in Your salvation.
You will give him glory and majesty. 7. For You will grant him Your
blessings for ever and ever. You will gladden him with the joy
of Your presence. 8. For the king hopes in the Lord, and in the
mercy of the Most High, he shall not waver. 9. May Your hand be
found punishing all Your enemies, Your right hand find all those
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що ненавидять Тебе. 10. В час гніву Твого Ти розпалиш їх,
як піч. У гніві Своїм Господь погубить їх, і поїсть їх вогонь.
11. Ти знищиш плід їх із землі і рід їх з-поміж синів людських.
12. Бо вони замислили ворожнечу проти Тебе — злий намір,
якого не можуть здійснити. 13. Ти поженеш їх перед Собою,
з луків Твоїх пустиш стріли в лице їх. 14. Піднесися, Господи,
силою Твоєю! Будемо співати й прославляти могутність
Твою.
ee
Слава

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

ee
Святий

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

ee
Слава

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)
ee
Слава

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.
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who hate You. 10. You will make them burn as in a blazing furnace
when You appear to them. In His wrath the Lord will confuse
them utterly, and fire shall consume them. 11. You will destroy their
crops from the earth, and their seed from among the sons of
men. 12. For they plotted evil against You: they devised plans that
they could not fulfill. 13. For You will put them to flight, and their
remnant You will punish. 14. Be exalted, O Lord, in Your power:
with song and psaltery we will praise Your mighty deeds.
ee
Glory

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

ee
Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

(thrice)
ee
Glory

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)
ee
Glory

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.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
ТРОПАР.
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє,
перемогу православним християнам над супротивниками
подай і Хрестом Твоїм охороняй нас, оселю Твою.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

КОНДАК.
Ти, що вознісся на Хрест з волі Своєї, Христе Боже, даруй
милосердя Твоїй новій оселі, що носить ім’я Твоє. Звесели
силою Твоєю православних християн, подаючи їм перемогу
над супротивниками зброєю миру, непоборним знаменем
перемоги.
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

БОГОРОДИЧНИЙ.
Заступнице усердная й непохитная, Всесвята Богородице,
не погордуй, Милосердна, молитвами нашими, зміцни
життя християн, спасай побожний народ наш і подай йому
з неба перемогу, бо Ти породила Бога, Єдина, Благословенна.
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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.
READER: Amen.
TROPARION.
O Lord, save Your People and bless Your inheritance! Grant
victory to Orthodox Christians over their adversaries, and by
Your Cross preserve Your commonwealth.
ee
Glory

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

KONTAKION.
O Christ God, Who was voluntarily raised up on the Cross,
be compassionate to the new commonwealth which bears Your
name. Gladden all Orthodox Christians by Your power, granting
them victory over enemies; bestowing on them the invincible
trophy, Your weapon of peace.
ee
Both

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

THEOTOKION.
Steadfast Intercessor who cannot be put to confusion, Most
Holy Theotokos: do not despise our prayers. Make firm the lives
of Christians and save our God-loving people, granting them
victory from heaven. For You gave birth to God, O Only-Blessed
Lady.
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ПОТРІЙНА ЄКТЕНІЯ.
ІЄРЕЙ: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї,
молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)
ІЄРЕЙ: Ще молимось за Владику нашого Високопреосвященнішого Митрополита [ім’я], і Владику нашого (сан та ім’я
єпархіяльного єпископа), та за все у Христі братство наше.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ІЄРЕЙ: Ще молимось за всю братію нашу і за всіх християн.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)
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.
Іменем Господнім, благослови, отче.
(“Благослови, Владико.” — у катедральному соборі або коли Архиєрей
присутній.)

ІЄРЕЙ: Слава Святій, Єдиносущній, Животворчій, і Нероз-

дільній Тройці завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
І читаємо Шестипсалміє дуже уважно і зі страхом Божим, начебто самі
невидимо розмовляємо з Христом Богом, молячись за гріхи наші. А ІЄРЕЙ
читає перед престолом Ранні молитви (стор. 88). Після третього псалма він
виходить на солею перед зачиненими Райськими дверима, де й закінчує
читання молитов.
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LITANY OF FERVENT SUPPLICATION.
PRIEST: Have mercy on us, O God, in Your great lovingkindness: We pray You, hear us and have mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
PRIEST: Again we pray for our Metropolitan, His Eminence [name];
for our Bishop, (title and name of eparchial bishop), and for all our brotherhood in Christ.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

PRIEST: Again we pray for all our brethren and for all Christians.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
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.
In the name of the Lord, Father bless.
(“Master, bless.” — in a Cathedral church or when a Bishop is present.)

PRIEST: Glory to the Holy, Consubstantial, Life-giving and Un-

divided Trinity always, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
And we begin the Hexapsalmos, listening with complete silence and compunction,
as though we ourselves were conversing with Christ God, praying for our sins.
The PRIEST reads the Orthros Prayers (p. 88) before the Altar. After the third
psalm, he proceeds to the soleas in front of the Heavenly Doors, where he
finishes reading the prayers.
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ШЕСТИПСАЛМІЄ.
ЧИТЕЦЬ: e Слава вo вишніх Богу, і на землі мир, в людях
благовоління. (тричі)
ee
Господи,

відкрий уста мої і язик мій сповістить хвалу

Твою. (двічі)
ПСАЛОМ 3.
2. Господи,
як намножилося напасників моїх, многі
постають на мене, 3. Многі кажуть душі моїй: нема спасіння
йому в Бозі його. 4. Ти ж, Господи, Заступник мій єси,
слава моя, Ти возносиш голову мою. 5. Голосом моїм до
Господа воззвав, і Він почув мене з гори святої Своєї.
6. Я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь заступить мене.
7. Не убоюся я тьми людей, що звідусіль нападають на мене.
8. Воскресни, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти уразив
усіх, що даремно ворогують зі мною, зуби грішників
сокрушив єси. 9. Господнім є спасіння, і на людей Твоїх
благословення Твоє. Я лягаю, і сплю, і встаю, бо Господь
заступить мене.
ПСАЛОМ 37.
2. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене
у гніві Твоїм. 3. Бо стріли Твої пройняли мене, і утвердив
єси на мені руку Твою. 4. Нема зцілення у плоті моїй
від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх від лиця
гріхів моїх. 5. Бо беззаконня мої перевищили голову мою
і, як тягар великий, пригнітили мене. 6. Засмерділись
і загнилися рани мої від лиця безумства мого. 7.
Пригноблений я і зовсім поник, ввесь день, сумуючи, ходжу.
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THE HEXAPSALMOS.
READER: e Glory to God in the highest; and on earth peace,
good will among men. (thrice)
ee
O

Lord, You will open my lips, and my mouth will declare Your
praise. (twice)

PSALM 3.
2. Lord, why are they so many that afflict me? Many are they
who rise up against me. 3. Many say to my soul, There is no
salvation for him in his God. 4. But You, O Lord, are my helper, my
glory: the one who lifts up my head. 5. With my voice I cried to the
Lord, and He heard me from His holy mountain. 6. As for me, I lay
down and slept. I arose, for the Lord will help me. 7. I will not be
afraid of ten thousands of people arrayed against me all around.
8. Arise, O Lord. Save me, O my God. For You have stricken all
who hated me without cause; You have shattered the sinners’
teeth. 9. Salvation is of the Lord; and Your blessing is upon Your
people.As for me, I lay down and slept. I arose, for the Lord will
help me.
PSALM 37.
2. O Lord, rebuke me not in Your anger, neither chasten me
in Your wrath. 3. For Your arrows are stuck fast in me; and You
have brought down Your hand against me. 3. There is no healing
in my flesh because of Your wrath. There is no peace in my
bones because of my sins. 5. For my iniquities have risen higher
than my head; they have weighed upon me like a heavy burden.
6. My wounds are foul and festering, in the face of my folly.
7. I am exhausted and completely bent over; I went all day with
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Бо стегна мої сповнилися запаленням, і нема зцілення у
плоті моїй. 9. Озлоблений був і смирився до кінця; ридаю від
болю серця мого. 10. Господи, перед Тобою всі бажання мої, і
зітхання моє від Тебе не втаїться. 11. Серце моє стривожене,
покинула мене сила моя, і світла очей моїх, і того вже не
стало в мене. 12. Друзі мої і приятелі мої відійшли від мене, і
родина моя стала осторонь мене. 13. А ті, що шукають душу
мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про
погибель і ввесь день замишляють підступи. 14. Я ж, немов
глухий, не чую і, як німий, не відкриваю уст своїх. 15. І став
я, як людина, що не чує і не має в устах своїх виправдання.
16. Бо на Тебе, Господи, уповаю я: Ти почуй, Господи, Боже
мій. 17. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаються вороги
мої. Коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються надо
мною. 18. Я готовий до ран, і недуги мої повсякчас передо
мною. 19. Бо беззаконня мої я визнаю і печалюся через гріх
мій. 20. Вороги ж мої живуть і зміцнюються більше за мене,
і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді.
21. Ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене,
бо я про благодіяння дбаю. 22. Не покинь мене, Господи,
Боже мій, не відступи від мене. 23. Поспіши на поміч мені,
Господи, спасіння мого.
8.

І знову:

Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від
мене. 23. Поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого.
22.
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a downcast face. 8. For my loins were filled with delusions; and
now there is no healing in my flesh. 9. I afflicted and humbled
myself exceedingly; I roared from the groaning of my heart. 10.
O Lord, now all my desire is before You, and my groaning is not
hidden from You. 11. My heart is troubled, my strength has left
me; even the light of my eyes is not with me. 12. My friends and
my companions approached and stood up against me; those
closest to me stood at a distance. 13. And those who were after
my soul pressed me; and those who wished me ill spoke lies
and plotted intrigues all day long. 14. But I was like a deaf man
and did not hear, and as one mute who opens not his mouth.
15. And I became like a man who cannot hear and who has no
rebuttals in his mouth. 16. For I have hoped in You, O Lord. You
will hear, O Lord my God. 17. I said: Let my enemies never gloat
over me. For when my foot slipped they rejoiced greatly against
me. 18. I am prepared for scourges, and my anguish is before me
always. 19. For I shall confess my iniquity and tend to my sin. 20.
But my enemies are alive and stronger than I am, and those
who hate me without a cause are multiplied. 21. Those who render
me evil for good slandered me because I pursued goodness.
22. Forsake me not, O Lord; О my God, depart not from me. 23.
Attend to helping me, O Lord of my salvation.
And again:

Forsake me not, O Lord; О my God, depart not from me.
Attend to helping me, O Lord of my salvation.
22.
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23.

ПСАЛОМ 62.
2. Боже,
Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає
Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя в землі
пустельній, непрохідній і безводній. 3. Як у святиню явився
до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою. 4. Бо милість
Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе.
5. Так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім’я Твоє
піднесу руки свої. 6. Як ситтю та єлеєм наповнюється
душа моя, і голосом радости вихваляють Тебе уста мої,
7. Коли згадую Тебе на постелі моїй і в усі години ночі
розмірковую про Тебе. 8. Бо Ти єси Помічник мій, і під
покровом крил Твоїх возрадуюся. 9. Припала душа моя
до Тебе, і правиця Твоя підтримує мене. 10. Ті ж, що
даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну.
11. Уразить їх сила меча, стануть здобиччю лисів. 12. Цар же
звеселиться в Бозі: прославиться кожний, хто клянеться
Ним, і замовкнуть уста тих, що говорять неправедно.
І знову:

В усі години ночі розмірковую про Тебе. 8. Бо Ти єси
Помічник мій, і під покровом крил Твоїх возрадуюся.
9. Припала душа моя до Тебе, і правиця Твоя підтримує
мене.
7.

ee
Слава

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

ee
Алилуя,

алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. (тричі)

Господи, помилуй. (тричі)
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PSALM 62.
2. O God my God, at dawn I rise to You. My soul thirsts for
You; how my flesh longs for You, in this desolate, trackless
and waterless land. 3. Thus would I appear before You in the
sanctuary. So now, to see Your power and Your glory. 4. Your
mercy is better than lives; therefore my lips will praise You.
5. So will I bless You in my life, and in Your name will I lift up
my hands. 6. Let my soul be filled with it as with suet and rich
food, and joyful lips will praise Your name. 7. As I lay on my couch
remembering You, throughout the early watches I meditated on
You. 8. For You have become my helper; and I will exult in the
shelter of Your wings. 9. My soul clings to You, and Your right
hand has helped me. 10. But they sought my life to no avail; they
shall go to the lowest depths of the earth. 11. They shall be given
over to the sword; they shall be portions for foxes. 12. But the king
shall rejoice in God, and all who swear by Him shall be praised,
for the mouth of them that spoke unjustly has been stopped.
And again:

Throughout the early watches I meditated on You, 8. For You
have become my helper; and I will exult in the shelter of Your
wings. 9. My soul clings to You, and Your right hand has helped
me.
7.

ee
Glory

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

ee
Alleluia,

alleluia, alleluia, glory to You, O God. (thrice)

Lord have mercy. (thrice)
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ee
Слава

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

ПСАЛОМ 87.
2. Господи, Боже спасіння мого, вдень я взиваю і вночі
перед Тобою. 3. Нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили
вухо Твоє до моління мого. 4. Бо стражданнями сповнилася
душа моя, і життя моє до аду наблизилося. 5. Приєднався я
до тих, що сходять у могилу: я став як людина без сили, між
мертвими кинутий я. 6. Як убиті, що сплять у гробі, про яких
Ти вже не згадуєш і які від руки Твоєї відкинуті. 7. Ти поклав
мене у рові преісподнім, у темряві і тіні смертній. 8. На мені
утвердилася ярість Твоя, і всі хвилі Твої навів Ти на мене.
9. Віддалив Ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним
для них. Я в неволі й не можу вийти. 10. Очі мої знемоглися
від горя. Взивав до Тебе, Господи, ввесь день, підносив
до Тебе руки мої. 11. Хіба для мертвих Ти твориш чудеса?
А чи мертві воскреснуть і прославлятимуть Тебе? 12. Хіба
розповість хто у гробі про милість Твою і про істину Твою в
погибелі? 13. Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої і правда
Твоя — в землі забуття? 14. Я ж до Тебе, Господи, взиваю,
і вранці молитва моя упередить Тебе. 15. Чому, Господи,
відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене?
16. Убогий я, і страждаю від юности моєї, смирився і знеміг.
17. По мені пройшов гнів Твій, і страхання Твої сокрушили
мене. 18. Оточили мене, як вода, ввесь день, облягли мене
всі вкупі. 19. Віддалив Ти від мене друга й ближнього,
знайомих моїх – від моїх пристрастей.
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ee
Glory

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

PSALM 87.
2. О Lord God of my salvation, day and night I cried out to You.
3. Let my prayer come before You; incline Your ear to my supplication. 4. For my soul has been filled with evils, and my life has
come close to hades. 5. I have been counted with those who go
down into the pit. I have become like a man with no help, free
among the dead. 6. I have become like the corpses of the slain
that lie in the grave, whom You remember no longer, and who
were cut off from Your hand. 7. They laid me in a very deep pit, in
dark places and in the shadow of death. 8. Your anger came down
hard on me, and You brought down on me all Your turmoils.
9. You stood my acquaintances afar off from me. They made me
an abomination to themselves. I have been delivered up and
cannot escape. 10. My eyes weakened from poverty. I have cried
to You all day long. O Lord, I stretched out my arms to You.
11. Will you work wonders for the dead? Or will physicians resuscitate them that they may give thanks to You? 12. Will anyone recount Your mercy in the grave, and Your truth in perdition? 13. Will
Your wonders be known in the darkness, and Your justice in a
plot that is forgotten? 14. I, too, have cried out to You, O Lord, my
prayer will reach You at dawn. 15. Why, Lord, do You still reject my
soul? Why do You turn Your face from me? 16. I am poor and in
hardships from my youth. I was exalted, and then I was humbled
and became destitute. 17. Your wrath went through me; Your terrors disturbed me. 18. They encircled me like water the whole day;
they surrounded me all together. 19. You distanced from me friend
and neighbour and my acquaintances, because of my misery.
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І знову:

Господи, Боже спасіння мого, вдень я взиваю і вночі
перед Тобою. 3. Нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили
вухо Твоє до моління мого.
2.

ПСАЛОМ 102.
1. Благослови, душе моя, Господа, і, вся істото моя, ім’я
святеє Його. 2. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай
усіх добродійств Його. 3. Він очищає всі беззаконня твої,
зціляє всі недуги твої. 4. Він звільняє від тління життя
твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. 5. Він виконує благі
бажання твої: оновиться, подібно орляті, юність твоя.
6. Господь творить справедливість і суд усім покривдженим.
7. Показав путі Свої Мойсеєві, синам Ізраїлевим — хотіння
Свої. 8. Щедрий і Милостивий Господь, Довготерпеливий і
Многомилостивий. 9. Не до кінця прогнівається і повік не
ворогуватиме. 10. Не за беззаконнями нашими вчинив нам і
не за гріхами нашими воздав нам. 11. Бо як високо небо над
землею, так утвердив Господь милість Свою над тими, що
бояться Його. 12. Як далеко схід від заходу, так Він віддалив
від нас беззаконня наші. 13. Як отець милує дітей, так милує
Господь тих, що бояться Його. 14. Бо Він знає сутність нашу,
пам’ятає, що ми – порох землі. 15. Людина, як трава, дні її,
немов цвіт польовий, цвіте й відцвітає. 16. Повіє вітер над
нею, і не стане її: не знайти вже й місця по ній. 17. Милість
же Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його. І
правда Його на синах синів, 18. Що бережуть завіти Його
і пам’ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. 19. Господь
на Небесах уготував престіл Свій, і Царство Його усім
володіє. 20. Благословіть Господа, всі ангели Його сильні
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And again:

O Lord God of my salvation, day and night I cried out to
You. 3. Let my prayer come before You; incline Your ear to my
supplication.
2.

PSALM 102.
1. Bless the Lord, O my soul; and all that is within me, bless
His holy name. 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all
the blessings that He renders to you. 3. For He is gracious about
all your iniquities, He is the healer of all your infirmities: 4. The
redeemer of your life from corruption, who in His mercy and
tender love awards you a crown. 5. For He fulfills your desire for
good things. And your youth like that of an eagle will be made
new again. 6. For all who have been treated unjustly the Lord
performs deeds of mercy and judgement. 7. To Moses did He
make known His ways, to the sons of Israel the things that He has
willed. 8. The Lord is compassionate and merciful, longsuffering
and very merciful. 9. He will not maintain His anger nor will He
forever keep His wrath. 10. Not according to our iniquities has He
dealt with us, neither has He rewarded us according to our sins.
11. For as great as the height of heaven is from the earth, so the
Lord has maintained His mercy to the same extent on those who
go in fear of Him. 12. As far as the east is from the west, so far has
He removed our iniquities from us. 13. As a father has compassion
upon his sons, so the Lord has compassion on those who go
in fear of Him; 14. For He himself knows how we were formed,
He remembered that we are dust. 15. As for man, like the grass
are his days; like a flower of the field, so shall he blossom.
16. For when the wind is passed over it, then it shall be gone,
and no longer will it know the place thereof. 17. But the mercy of
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міцністю, що виконуєте слово Його, слухаючи голосу слів
Його. 21. Благословіть Господа, всі Cили Його, слуги Його,
що творите волю Його. 22. Благословіть Господа, всі діла
Його, на всіх місцях володіння Його, благослови, душе моя,
Господа! На всіх місцях володіння Його, благослови, душе
моя, Господа!

ПСАЛОМ 142
1. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє
в істині Твоїй; вислухай мене у правді Твоїй. 2. І не входь у
суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто
з живих. 3. Бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю
життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих.
4. І впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє.
5. Я
згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої,
і в творінні рук Твоїх повчаюся. 6. До Тебе простягаю
руки мої, і душа моя, як земля безводна, перед Тобою.
7. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не відверни
лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у
могилу. 8. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе
уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе
підношу душу мою. 9. Забери мене від ворогів моїх, Господи,
до Тебе вдаюся. 10. Навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси
Бог мій. Дух Твій благий наставить мене на землю правди.
11. Імени Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю.
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the Lord is from age to age, from now and to eternity, on those
who go in fear of Him.And His justice is upon the sons of sons,
18. On the ones who keep His testament and who remember His
commandments to perform them. 19. The Lord in heaven has
prepared His throne, and His kingly rule has dominion over all
things. 20. Bless the Lord, all you His angels, who are powerful in
strength, performing His word, when you hear the sound of His
words. 21. Bless the Lord, all you His angelic Hosts, His ministers
who perform His will. 22. Bless the Lord all His works; in all places
of His dominion, bless the Lord, O my soul. In all places of His
dominion, bless the Lord, O my soul.
PSALM 142
1. O Lord, hear my prayer, give ear to my supplication in Your
truth. Hearken unto me in Your righteousness. 2. And enter not
into judgement with Your servant; for before You no one living
will be justified. 3. The enemy pursued my soul. He lowered my
life to the ground. He set me in darkness like those long dead.
4. My spirit became despondent within me; my heart was troubled
within me. 5. I remembered the days of old. I meditated on all
Your deeds; I pondered the works of Your hands. 6. I have spread
out my arms to You; my soul thirsts for You like parched land.
7. Quickly hear me, O Lord; my spirit has become faint. Turn not
Your face away from me, lest I become like those who go down
into the pit. 8. Let me hear of Your mercy in the morning, for I have
hoped in You. Show me, Lord, the way in which I should walk, for
I have lifted up my soul to You. 9. Rescue me from my enemies,
O Lord; to You have I fled for refuge. 10. Teach me to do Your
will, for You are my God. Your good spirit will guide me on level
ground. 11. You will quicken me, O Lord, for Your name’s sake.
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Виведи з печалі душу мою. 12. І милістю Твоєю знищ ворогів
моїх. І вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб Твій.

Потім:

Почуй мене, Господи, у правді Твоїй 2. і не входь у суд з
рабом Твоїм. (двічі)
10. Дух Твій благий наставить мене на землю правди.
ee
Слава

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

ee
Алилуя,

алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. (двічі)

ВІРНІ: e Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже.

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.

ДИЯКОН: За святий храм цей і за тих, що з вірою,

побожністю та страхом Божим входять до нього, Господеві
помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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In Your righteousness You will bring my soul out of affliction.
12. And in Your mercy You will exterminate my enemies. And You
will destroy all those who afflict my soul, for I am Your servant.
And then:

Hear me, O Lord, in Your righteousness. 2. And enter not into
judgement with Your servant. (twice)
10. Your good spirit will guide me on level ground.
ee
Glory

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

ee
Alleluia,

alleluia, alleluia, glory to You, O God. (twice)

FAITHFUL: e Alleluia, alleluia, alleluia, glory to You, O God.

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.

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.
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ДИЯКОН: За Владику нашого Високопреосвященнішого
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 наш) і за

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

ДИЯКОН: За добре поліття, за врожай плодів земних і за

часи мирні, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За подорожніх на воді, на 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.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную,
славную Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію
зі всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все
життя наше Христу Богові віддамо.
ДИЯКОН:
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DEACON: For His Eminence our 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.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our God-Loving and God-Protected country

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.

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.
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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.
Під час співу Алилуя і тропаря ІЄРЕЙ надіває ризи (чорні), відкриває
Райські двері, виносить святу Євангелію і кладе на аналої посеред церкви,
обкаджує її з чотирьох боків, потім кадить вівтар і всю церкву.

•ТРОПАРІ, ГЛАС 8.
ee
Алилуя,

алилуя, алилуя. (тричі)

Коли славні ученики умиванням ніг на вечері просвіщалися, тоді Іуда злочестивий недугою грошолюбства
засліплювався і беззаконним суддям Тебе, Праведного
Суддю, продає. Глянь, скарбів ревнителю, на того,
що через них повісився. Тікай від тієї ненаситної душі,
що проти Вчителя на таке наважилася. Милосердний до
всіх, Господи, слава Тобі.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Коли славні ученики…
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Коли славні ученики…
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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.
During the singing of Alleluia and the Troparia, the PRIEST puts on black
vestments, opens the Heavenly Doors, carries out the Gospel book and places
it on an analogion in the centre of the church. He censes it on four sides; then
censes the Altar and the entire temple.

•TROPARIA, TONE 8.
ee
Alleluia,

alleluia, alleluia. (thrice)

When the glorious disciples were enlightened at the washing
of the feet, then Judas the ungodly was stricken and darkened
with the love of money; and to lawless judges he delivered You,
the Just Judge. O lover of money, look upon him who for its sake
hanged himself; flee from the insatiable soul, which dared such
things against the Teacher. O You who are good to all, Lord,
glory to You.
ee
Glory

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

When the glorious disciples…
ee
Both

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

When the glorious disciples…
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МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: 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.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Твоя влада і Твоє є Царство, і сила, і слава Отця,
і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

◊◊ ВІРНІ ЗАСВІЧУЮТЬ СВІЧКИ.

ЄВАНГЕЛІЯ ПЕРША.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Іоана Святої Євангелії читання.

17

SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect us,
O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,
most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together 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 Yours is the Majesty and Yours 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.
◊◊ THE FAITHFUL LIGHT THEIR CANDLES.

THE FIRST GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to John.
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ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

євангЕліЯ ПЕрша
ВІД ІОАНА 13:31–18:1
ЗАЧАЛО 46

С

казав Господь Своїм ученикам: Нині прославився
Син Людський, і Бог прославився у Ньому. 32. Коли ж
Бог прославився у Ньому, то Бог і Його прославить у
Собі, і скоро прославить Його. 33. Дітки! Вже недовго Мені
бути з вами: шукатимете Мене, і як Я сказав іудеям, що
куди йду, ви туди не можете прийти, і вам кажу тепер.
34. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного;
щоб як Я возлюбив вас, так щоб і ви любили один одного.
35. З того й знатимуть усі, що ви Мої ученики, коли матимете
любов між собою.
36. Говорить
Йому Симон Петр: Господи! куди йдеш?
Одповів Йому Іисус: куди Я йду, тепер не можеш йти за Мною,
згодом же підеш за Мною. 37. Говорить Йому Петр: Господи!
чому я не можу йти за Тобою тепер? Я душу мою положу
за Тебе. 38. Одповів йому Іисус; душу свою за Мене положиш?
Істинно, істинно кажу тобі: ще не проспіває півень,
як ти тричі відречешся від Мене.

Н

ехай не тривожиться серце ваше; віруйте в
Бога і в Мене віруйте. 2. У домі Отця Мого осель
багато. А коли би не так, Я сказав би вам: іду
наготовити вам місце. 3. І коли пійду та наготовлю вам
місце, то знов прийду і заберу вас до Себе, щоб, де Я,
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FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.

The First Gospel
JOHN 13:31–18:1
PERICOPE 46

T

he Lord said to his disciples, ‘Now the Son of Man has
been glorified, and God has been glorified in Him.
32. If
God has been glorified in Him, God will also glorify
Him in Himself, and he will glorify Him at once. 33. Children I am
with you for a little while. You will look for Me, and as I said to
the Jews ‘Where I am going you cannot come’, so now I say
it to you. 34. I give you a new commandment that you love one
another; as I have loved you, that you also love one another.
35. By this all will know that you are My disciples, if you have love
for one another.’
36. Simon Peter says to Him, ‘Lord, where are You going?’
Jesus answered him, ‘Where I am going you cannot follow me
now, but later you will follow Me.’ 37. Peter says to Him, ‘Lord, why
can I not follow You now? I will lay down my life for You.’ 38. Jesus
answered him, ‘You will lay down your life for Me? Amen, amen
I say to you, a cock will not crow before you have denied Me
three times.

D

o not let your hearts be troubled. Believe in God and believe
also in Me. 2. In My Father’s house there are many dwelling
places. If not, I would have told you. I am going to prepare a
place for you. 3. And if I go and prepare a place for you, I will come
again and take you to Myself, so that where I am, you may be also.
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і ви там були. 4. І куди Я йду, ви знаєте і дорогу знаєте.
5. Каже
Йому Фома: Господи! ми не знаємо, куди Ти
йдеш, і як можемо дорогу знати? 6. Каже йому Іисус;
Я — дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до
Отця, як тільки через Мене. 7. Коли б ви знали Мене,
то і Отця б Мого знали. І віднині ви знаєте Його і бачили
Його. 8. Каже Йому Филип: Господи! покажи нам Отця,
і досить нам. 9. Говорить йому Іисус: стільки часу Я
з вами, і ти не знаєш Мене, Филипе? Хто бачив Мене,
той і Отця бачив. Як же ти говориш: покажи нам Отця?
10. Хіба ти не ймеш віри, що Я в Отці і Отець у Мені? Слова,
що Я кажу вам, не від Себе кажу, Отець, що у Мені
пробуває, Той творить діла. 11. Вірьте Мені, що Я в Отці і
Отець у Мені; а як же ні, то задля самих діл Мені вірте.
12. Істинно, істинно кажу вам: хто в Мене вірує, той теж
творитиме діла, які Я творю, і більше від цих творитиме,
бо Я до Отця Мого йду. 13. І чого б ви не попросили у Отця
в ім’я Моє, те сотворю, щоб Отець прославився в Сині.
14. Коли чого попросите в ім’я Моє, Я сотворю.
15. Коли
любите Мене, то заповіді Мої держіть;
16. І Я ублагаю Отця, і іншого Утішителя дасть вам, щоб був
з вами повік, 17. Духа правди, що Його світ приняти не може,
бо не бачить Його і не знає Його; ви ж знаєте Його, бо Він
з вами пробуває і у вас буде. 18. Не покину вас сиротами:
прийду до вас; 19. Ще недовго, і світ вже не побачить
Мене, а ви Мене побачите: бо Я живу, і ви будете жити.
20. У той день зрозумієте ви, що Я у Отці Моїм, і ви в Мені,
і Я в вас. 21. Хто має заповіді Мої і держить їх,
той любить Мене; а хто Мене любить, того й Отець
Мій полюбить, і Я полюблю його і виявлюсь йому Сам.
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And where I am going, you know, and the way you know.’
Thomas says to him, ‘Lord, we do not know where You are
going. How then can we know the way?’ 6. Jesus says to him,
‘I am the way and the truth and the life. No one comes to the
Father except through Me. 7. If you had known Me, you would
have known My Father also. And from now on you know Him
and have seen Him.’ 8. Philip says to him, ‘Lord, show us the
Father and that is enough for us.’ 9. Jesus says to him, ‘I have
been with you for so long a time, and do you still not know me,
Philip? One who has seen Me, has seen Father. How can you
say, ‘Show us the Father’? 10. Do you not believe that I am in the
Father and the Father is in Me? The words that I speak to you
I do not speak on My own. The Father who abides in Me, he
does the works. 11. Believe Me, I am in the Father and the Father
is in Me. If not, believe Me because of the works themselves. 12.
Amen, amen I say to you, one who believes in Me will also do
the works that I do, and greater than these they will do, because
I am going to My Father, 13. and whatever you ask in My name I
will do it, that the Father may be glorified in the Son. 14. If you ask
anything in My name, I will do it.
15. ‘If you love Me, keep My commandments, 16. and I will ask
the Father and he will give you another Paraclete to abide with
you for ever, 17. the Spirit of truth, whom the world cannot accept,
because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him,
because He abides with you and will be in you. 18. ‘I will not leave
you as orphans. I am coming to you. 19. In a little while the world
sees Me no longer, but you see Me, because I live and you will
live. 20. On that day you will know that I am in My Father and you
are in Me and I am in you. 21. One who has My commandments
and keeps them, that is the one who loves Me. One who loves
4.

5.
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Каже Йому Іуда, не Іскаріот: Господи! що це, що Ти маєш
виявитися нам, а не світові? 23. Одповів Іисус і сказав
йому: коли хто любить Мене, слово Моє держатиме;
і Отець Мій полюбить його, і прийдем до нього і оселю
сотворимо у нього. 24. А хто не любить Мене, слів Моїх
не держить: слово ж, що ви чуєте, не Моє, а Отця, що
послав Мене. 25. Це Я сказав вам, з вами пробуваючи.
26. Утішитель
же, Дух Святий, що Його пошле Отець у
ім’я Моє, Той навчить вас усьому і нагадає вам усе,
що Я казав вам. 27. Спокій оставляю вам, спокій Мій даю
вам; не так, як світ дає, Я даю вам. Нехай не тривожиться
серце ваше та й не лякається. 28. Ви чули, що Я сказав
вам: відходжу і прийду до вас. Коли б ви любили Мене,
то зраділи б, що Я сказав: іду до Отця; бо Отець Мій
більший за Мене. 29. І тепер Я сказав вам, перше ніж
сталося, щоб, коли станеться, ви повірили. 30. Вже не багато
говоритиму з вами: бо йде князь світу цього, і в Мені він
не має нічого; 31. Але щоб світ знав, що Я люблю Отця,
і як заповів Мені Отець, так Я й чиню. Встаньте, ходім
звідси.
22.

Я

правдивий виноград і Отець Мій виноградар.
2. Усяку
парость у Мені, що не родить овочу, Він
одтинає, а всяку, що дає овоч, обчищає, щоб більше
овочу родила. 3. Ви вже чисті через слово, що Я оповів
вам. 4. Пробувайте в Мені, і Я у вас. Як парость не може
родити овочу сама з себе, коли не буде на винограді, так
і ви, коли не будете в Мені. 5. Я виноград, а ви парость;
хто в Мені і Я в ньому, той багато родить овочу, бо без
Мене не можете чинити нічого. 6. Коли хто не буде в Мені,
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Me will be loved by the Father, and I will love them and reveal
Myself to them.’ 22. Judas, not Iscariot, says to him, ‘How is it that
You are going to reveal Yourself to us and not to the world?’
23. Jesus answered and said to him, ‘If anyone loves Me they
will keep My word, and My Father will love them, and We will
come to them and make Our dwelling with them. 24. One who
does not love Me does not keep My words; and the word which
you are hearing is not Mine, but that of the Father who sent
Me. 25. ‘I have said these things to you while I abide with you.
26. But the Paraclete, the Holy Spirit whom the Father will send in
My name, He will teach you all things and remind you of all that
I have said to you. 27. Peace I leave you, My peace I give you. I
do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled
or play the coward. 28. You heard that I said to you, I am going
away and I am coming to you. If you loved Me you would rejoice
that I said, I am going to the Father. 29. And now I have told you
before it happens, so that when it does happen you may believe;
because the Father is greater than I. 30. I will no longer speak
much with you. For the ruler of this world is coming and he has
no claim on Me. But the world must know that I love the Father,
and that as the Father has commanded Me, so I do. Rise up,
let us go from here.

I

am the true vine and My Father is the vine dresser.
2. Every branch in Me that does not bear fruit He removes,
and every branch that bears fruit He prunes, so that it bears
more fruit. 3. You are already pruned because of the word which
I have spoken to you. 4. Abide in Me, and I in you. Just as the
branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine,
so neither can you, unless you abide in Me. 5. I am the vine,
20

того відкинуть геть, як парость, і всохне; і збирають те і в
огонь кидають, і воно згорить. 7. Коли будете в Мені, і слова
Мої у вас будуть, то чого б ви не захотіли, просіть, і буде вам.
8. Тим прославиться Отець Мій, щоб ви багато овочу давали,
і будете Мої ученики. 9. Як полюбив Мене Отець, так і Я
полюбив вас; пробувайте ж в любові Моїй. 10. Коли заповіді
Мої держатимете, то будете в любові Моїй, як і Я заповіді
Отця Мого зберіг і пробуваю у Його любові. 11. Це Я сказав
вам, щоб радість Моя в вас пробувала і щоб радість ваша
стала повною. 12. Це Моя заповідь, щоб ви любили один
одного, як Я полюбив вас. 13. Більше від цієї любови ніхто не
має, як хто душу свою покладе за друзів своїх. 14. Ви друзі
Мої, коли чините те, що Я заповідую вам. 15. Я вже не зву
вас рабами, бо раб не знає, що чинить його господар; а вас
Я назвав друзями, бо все, що чув од Мойого Отця, обявив
вам. 16. Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас і настановив
вас, щоб ви йшли і овоч давали, і щоб овоч ваш зістався,
щоб, чого ви ні попросите у Отця в ім’я Моє, дав вам.
17. Це
заповідую вам, щоб ви любили один одного.
18. Коли світ вас ненавидить, знайте, що Мене перше ніж
вас зненавидів, 19. Коли б ви були з світу, то світ своє
любив би; як же ви не з світу, а Я вас вибрав з світу,
через те ненавидить вас світ. 20. Памятайте слово, що Я
сказав вам: не буває раб більший за господаря свого;
коли Мене гонили, то й вас гонитимуть; коли слово Моє
держали, то й ваше держатимуть. 21. Та все те чинитимуть
вам за ім’я Моє, бо не знають Пославшого Мене.
22. Коли б Я не прийшов і не говорив їм, гріха не мали
би вони; а тепер не мають одмовки за гріх свій.
23. Хто
Мене ненавидить, той Отця Мого ненавидить.
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you are the branches. One who abides in Me and I in them
will bear much fruit, because apart from Me you can do nothing.
6. If anyone does not abide in Me they are thrown out like the
branch and wither, and they are collected, thrown onto the fire
and burnt. 7. If you abide in Me and My words abide in you, ask
whatever you wish and it will be done for you. 8. By this My Father
is glorified, that you bear much fruit and become My disciples.
9. As the Father has loved Me, so I have loved you. Abide in My
love. 10. If you keep My commandments, you will abide in My love,
as I have kept My Father’s commandments and abide in His love.
11. I have said these things to you that My joy may abide in you
and that your joy may be complete. 12. This is My commandment:
that you love one another, as I have loved you. 13. No one has
greater love than this, that they lay down their life for their friends.
14. You are My friends, if you do what I command you. 15. I no longer
call you slaves, because the slave does not know what his lord
does. I have called you friends, because everything that I have
heard from My Father I have made known to you. 16. You did not
choose Me, but I chose you, and set you, so that you might go
and bear fruit and that your fruit might abide, so that whatever
you ask the Father in My name he might give you. 17. This is what
I command you: that you love one another. 18. If the world hates
you, know that it hated Me before you. 19. If you had been of the
world, the world would have loved what was its own. But because
you are not of the world, but I chose you out of the world,
because of this the world hates you. 20. Remember the word I
spoke to you, ‘the slave is not greater than his lord’. If they have
persecuted Me, they will also persecute you. If they had kept My
word, they will keep yours. 21. But they will do all these things to
you because of My name, because they do not know the one
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Коли б Я не творив серед них діл, яких інший ніхто
не сотворив, то гріха не мали б; а тепер і бачили і
зненавиділи Мене і Отця Мого. 25. Але нехай справдиться
слово, написане у законі їх, що зненавиділи Мене
даремне. 26. Коли ж прийде Утішитель, що Я пошлю
вам од Отця, Дух правди, Який від Отця виходить,
Той посвідчить за Мене. 27. І ви засвідчите, бо ви зпочатку
зо Мною.
24.

Ц

е сказав Я вам, щоб ви не спокусились. 2. З синагог
одлучать вас: Та настає час, коли кожен, хто вб’є
вас, думатиме, що службу складає Богові: 3. І так
робитимуть, бо не пізнали ні Отця, ні Мене. 4. Але це Я
оповів вам, щоб, коли настане час, ви згадали те, що Я
вам казав; не говорив же Я вам цього спочатку, бо з вами
був. 5. А тепер іду до Того, Хто Мене послав, і ніхто з вас
не питає Мене: куди йдеш? 6. А від того, що Я це сказав
вам, серце ваше сповнилось смутку. 7. Але Я правду кажу
вам: краще для вас, щоб Я пішов; бо як не піду, Утішитель
не прийде до вас; як же піду, пришлю Його до вас. 8. І Він,
прийшовши, докорить світові за гріх і за правду і за суд:
9. За гріх, бо не вірують у Мене; 10. За правду, бо Я до Отця
Мого йду, і вже не побачите Мене; 11. А за суд, бо князя світу
цього осуджено. 12. Ще багато маю говорити вам, та тепер
ви не можете знести. 13. Коли ж прийде Він, Дух правди, то
наставить вас на всю правду: бо не від Себе говоритиме, а
те, що почує, буде говорити і, що настане, звістить вам. 14. Він
Мене прославить, бо з Мойого візьме і звістить вам. 15. Усе,
що має Отець, Моє; тим-то Я сказав, що з Мойого візьме і
звістить вам. 16. Ще трохи, і ви вже не будете бачити Мене,
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who sent Me. 22. If I had not come and told them these things,
they would have no sin. But now they have no excuse for their
sin. 23. One who hates Me also hates my Father. 24. If I had not
done the works among them that no one else has done, they
would have no sin. But now that have both seen and hated both
Me and My Father. 25. But in order that the word written in their
law might be fulfilled, ‘they hated Me for nothing’. 26. But when
the Paraclete comes, whom I will send you from the Father, the
Spirit of truth who proceeds from the Father, He will bear witness
concerning Me. 27. And you also bear witness, because you are
with Me from the beginning.

I

have said these things to you so that you may not stumble
and fall away. 2. They will expel you from the synagogues.
But the hour is coming when everyone who kills you will
think they are offering worship to God. 3. And they will do these
things to you because they have known neither the Father nor
Me. 4. But I have told you these things, so that when the hour
comes you may remember that I told you of them. I did not
speak of these from the beginning, because I was with you.
5. But now I am going away to the one who sent Me, and none
of you is asking Me where I am going away to. 6. But because
I have told you these things, grief has filled your hearts.
7. But I tell you the truth; it is to your advantage that I go away. For
unless I go, the Paraclete will not come to you. But if I go, I will
send Him to you. 8. And when He comes He will convict the word
concerning sin and righteousness and judgement. 9. Concerning
sin, because they do not believe in Me; 10. concerning righteousness, because I am going away to the Father and you see Me no
longer; 11. concerning judgement, because the ruler of this world
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і знов трохи, і побачите Мене, бо Я йду до Отця.
17. Тут дехто з учеників Його сказали один до одного:
що це, що Він каже нам: ще трохи, і ви не будете бачити
Мене, і знов трохи, і побачите Мене, і що Я йду до Отця?
18. І говорили: що це таке, що Він каже: трохи? не знаємо,
що Він каже. 19. Знав же Іисус, що хочуть спитати Його,
та й сказав їм: чи не про те ви міркуєте проміж себе,
що Я сказав: ще трохи, і не будете бачити Мене, і знов трохи,
і побачите Мене? 20. Істинно, істинно кажу вам, що ви будете
плакати і ридати, а мир радітиме, і ви ж смутні будете, але
сум ваш радістю стане. 21. Жінка, коли родить, печаль має,
що прийшла її година, а коли породила дитину, не пам’ятає
вже муки з радощів, що людина народилась на світ;
22. От і ви тепер печаль маєте, але Я знов побачу вас, і
радітиме серце ваше, і радости вашої ніхто не відбере
від вас. 23. І в той день не будете питати Мене ні про що;
Істинно, істинно кажу вам: чого б ви не попросили у Отця
у ім’я Моє, дасть вам. 24. Досі ви нічого не просили у ім’я
Моє; просіть і одержите, щоб радість ваша була повна.
25. Це Я говорив вам притчами, але настає час, коли вже
не притчами говоритиму, а просто сповіщу вам про Отця.
26. У той день будете просити у ім’я Моє, і не кажу вам,
що Я благатиму Отця за вас. 27. Бо Сам Отець вас любить за
те, що ви Мене возлюбили і увірували, що Я зійшов од Бога,
28. Я зійшов од Отця і прийшов у світ, і знов і покидаю світ і йду
до Отця. 29. Кажуть Йому ученики Його: от тепер Ти просто
говориш і притчі ніякої не кажеш; 30. Тепер знаємо, що Ти усе
відаєш, і не треба Тобі, щоб хто питав Тебе; тому і віруємо,
що Ти зійшов од Бога. 31. Одповів їм Іисус: тепер віруєте?
32. Ось настає час, та вже й настав, щоб розійтись вам
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has already been judged. 12. I still have many things to say to you,
but you cannot bear them now. 13. But when He comes, the Spirit
of truth, He will guide into the whole truth. For he will not speak
of Himself, but He speaks of whatever He has heard and He will
declare to what is coming. 14. He will glorify Me, because He will
take from what is mine and declare it to you. 15. Everything that
the Father has is Mine. That is why I said, ‘He will take from what
is Mine and declare it to you.’ 16. A little while and you will not see
Me, and again a little while and you will see Me, because I am
going away to the Father.’
17. The disciples therefore said to one another, ‘What is this that
He is saying to us, ‘A little while and you will not see Me, and
again a little while and you will see Me,’ and ‘because I am going
away to the Father’?’ 18. So they said, ‘What is this ‘little while’ He
speaks of? We do not know what He is saying.’ 19. Jesus knew
that they wanted to question Him, so He said to them, ‘Are you
discussing what I said, ‘a little while and you will not see Me, and
again a little while and you will see Me’? 20. Amen, amen I say to
you, you will weep and lament, while the world will rejoice. You
will grieve, but your grief will become joy. 21. A woman when she
gives birth grieves because her hour has come. But when the
child is born, she no longer remembers her affliction because of
the joy that a child has been born into the world. 22. And so you
now grieve; but I will see you again and your hearts will rejoice,
and your joy no one will take from you. 23. And on that day you
will not question Me about anything. Amen, amen I say to you,
whatever you ask the Father in My name, He will give you. 24.
Until now you have not asked anything in My name. Ask and
you will receive that your joy may be complete. 25. I have said
these things to you in riddles; but the hour is coming when I
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кожному до свого, а Мене самого покинути; та Я не Сам,
бо Отець зо Мною. 33. Це Я сказав вам, щоб ви у Мені
спокій мали; у світі тугу матимете, але будьте сміливі,
бо Я переміг світ.

П

роказав це Іисус і звів очі Свої до неба і сказав:
Отче! прийшов час: прослав Сина Твого, щоб і
Син Твій прославив Тебе, 2. Як Ти дав Йому владу
над усякою плоттю, щоб усьому, що Ти дав Йому, Він
дав життя вічне. 3. Це же є життя вічне, щоб знали Тебе
єдиного істинного Бога і Того, що Ти послав, Іисуса Христа.
4. Я прославив Тебе на землі, звершив діло, що Ти дав
Мені, щоб Я вчинив; 5. І тепер прослав Мене Ти, Отче, у
Себе тією славою, що Я мав у Тебе перше, ніж настав світ.
6. Я виявив ім’я Твоє людям, що Ти їх дав Мені з світу;
Твої були, і Ти їх дав Мені, і вони слово Твоє зберегли;
7. Тепер зрозуміли вони, що все, що тільки Ти дав Мені, є від
Тебе; 8. Бо слова, що Ти Мені дав, Я їм дав, і вони прийняли
і зрозуміли істинно, що Я зійшов од Тебе, і увірували,
що Ти Мене послав. 9. Я за них благаю: не за світ благаю,
а за тих, що Ти дав Мені, бо вони Твої; 10. І все Моє — Твоє,
і Твоє — Моє, і Я прославився в них. 11. І Я вже не в світі,
вони ж в світі, а Я до Тебе йду. Отче Святий! збережи їх у
ім’я Твоє, тих, що Ти дав Мені, щоб вони були одно, як і Ми.
12. Коли Я був з ними в світі, то беріг їх у ім’я Твоє; тих, що
Ти дав Мені, Я охранив, і ніхто не загинув з них, тільки
син погибельний, щоб збулося писання. 13. Тепер же до
Тебе йду, і говорю це у світі, щоб мали вони радість Мою
у собі повну. 14. Я дав їм слово Твоє, і мир зненавидів
їх, бо вони не з світу, як і Я не з світу. 15. Я не благаю,
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will no longer speak to you in riddles, but I will tell you clearly
about the Father. 26. On that day you ask in My name. And I am
not telling you that I will ask the Father for you, 27. because the
Father Himself loves you, because you have loved Me and have
believed that I came forth from the Father. 28. I came forth from
the Father and came into the world. Again I am leaving the world
and going to the Father.’ 29. His disciples said to Him, ‘See, now
You are speaking clearly, and not in riddles. 30. Now we know that
You know all things and have no need for anyone to question
You. Because of this we believe that You have come forth from
God.’ 31. Jesus answered them, ‘Now you believe. 32. See, the hour
is coming and has now come when each of you will be scattered
to his own home and you will leave me alone. And I am not
alone, because the Father is with Me. 33. I have said these things
to you that you may have peace in Me. In the world you will have
affliction; but take courage, I have conquered the world.’

J

esus said these things and raised His eyes to heaven and
said, ‘Father, the hour has come. Glorify Your Son, that Your
Son may also glorify You, 2. just as You gave Him authority
over all flesh, that He might give eternal life to all that You had given Him. 3. This is eternal life, that they may know You, the only true
God, and the one whom you sent, Jesus Christ. 4. I have glorified
You on earth, I have accomplished the work which You gave me
to do. 5. And now glorify Me Yourself, Father, with You, with the glory that I had with You before the world existed. 6. I have revealed
Your name to those whom You have given Me from the world.
They were Yours, and You have given them to Me, and they have
kept Your word. 7. Now they know that everything which You have
given Me is from You; 8. because the words which You had given
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щоб Ти узяв їх з миру, але щоб зберіг їх од лукавого.
16. Не з світу вони, як і Я не з світу. 17. Освяти їх істиною
Твоєю: слово Твоє є істина. 18. Як Ти послав Мене в мир,
і Я послав їх у світ, 19. І за них освячую Себе, щоб і вони
освячені були правдою. 20. Не за цих же тільки благаю,
але й за тих, що увірують у Мене через слово їх,
21. Щоб усі були одно: як Ти, Отче, в Мені, і Я в Тобі, щоб і
вони в нас були одно, щоб увірував світ, що Ти Мене послав.
22. І славу, що Ти дав Мені, Я дав їм, щоб були одно, як і
Ми одно: 23. Я в них, і Ти в Мені, щоб вони були звершені в
одно, і щоб світ зрозумів, що Ти Мене послав, і Ти полюбив
їх, як полюбив Мене. 24. Отче! яких Ти дав Мені, хочу, щоб
де Я, там і вони були зо Мною, щоб бачили славу Мою, що
Ти Мені дав, бо Ти полюбив Мене перше создання світу.
25. Отче праведний! і світ Тебе не признав; Я ж признав Тебе,
і ці признали, що Ти Мене послав; 26. І Я виявив їм ім’я Твоє
і виявлю, щоб любов, що нею Ти полюбив Мене, в них була,
і Я в них.

С

казавши це, Іисус вийшов з учениками Своїми на той
бік потоку Кедрону, де був сад, куди увійшов Сам і
ученики Його.

ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)
Після читання, Євангелія залишається на аналої, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ
йдуть у вівтар, і Райські двері закриваються. ВІРНІ співають антифони.
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Me I have given to them, and they received them and truly came
to know that I had come forth from You, and they believed that
it was You who sent Me. 9. I pray for them; I do not pray for the
world, but for those whom You have given Me, because they are
Yours, 10. and all that is Mine is Yours and what is Yours is Mine,
and I have been glorified in them. 11. I am no longer in the world,
and they are in the world, and I am coming to You. Holy Father,
keep in Your name those You have given to Me, that they may be
one, as We are. 12. While I was with them in the world, I kept them
in Your name; those whom You had given Me I guarded, and not
one of them has been destroyed except the son of destruction,
that the Scripture might be fulfilled. 13. But now I am coming to You,
and I say these things in the world that they have My joy fulfilled in
them. 14. I have given them Your word, and the world hated them,
because they are not from the world, just as I am not from the
world. 15. I do not ask that You take them from the world, but that
You keep them from the evil one. 16. They are not from the world,
just as I am not from the world. 17. Sanctify them in Your truth;
Your word is truth. 18. Just as You sent me into the world, I too
sent them into the world. 19. And I sanctify myself for them, that
they too may be sanctified in truth. 20. I do not ask for them only,
but also for those who have come to believe in Me through their
word, 21. that all may be one, just as You Father are in me and I in
You, that they also may be one in Us, that the world may believe
that You sent Me. 22. And I have given them the glory which You
have given Me, that they may be one as We are one, 23. I in them
and You in Me, that they may be perfected as one, and that the
world may know that You sent Me and loved them as You loved
Me. 24. Father, I wish that where I am those whom You gave me
may also be with Me, that they may see My glory, which You
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АНТИФОН 1, ГЛАС 8.
•Князі людськії зібралися проти Господа і проти Христа
Його.

•Словом протизаконним винуватять мене. Господи, Господи, не покинь мене.
Почуття наші чистими віддаймо Христові і, як друзі Його,
душі наші принесімо в жертву Йому, і житейськими турботами не пригнічуймо себе, як Іуда, але в душах наших взиваймо: Отче наш, що єси на небесах, від лукавого визволи нас.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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have given Me, because you loved Me before the foundation
of the world. 25. Righteous Father, the world does not know You,
but I know You and they know that You sent Me. 26. And I made
known Your name to them and I will make it known, that the love
with which You loved Me may be in them, and I in them.’

W

hen He had said this, Jesus went out with His disciples
across the brook Kedron, where there was a garden,
which He and His disciples entered.

FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)
Following the reading, the Gospel book remains on the analogion while the
CLERGY enter the Altar. The Heavenly Doors are closed. The FAITHFUL sing
the antiphons.

ANTIPHON 1. TONE 8.
•Rulers of the peoples were gathered together against the
Lord and against His Christ.

•They laid a lawless charge against me. Lord, Lord, do not
abandon me.
Let us bring our senses pure to Christ, and as His friends
let us sacrifice our souls for Him, and let us not, like Judas, be
suffocated by the cares of life; but in our inner chambers let us
cry, ‘Our Father in heaven, deliver us from the evil one’.
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
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БОГОРОДИЧНИЙ.
Діва народила безмужна і Дівою залишилася, Мати
безневісна; Богородице Маріє, Христа Бога нашого моли,
щоб спастися душам нашим.
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Той самий.

•АНТИФОН 2, ГЛАС 6.
Біжить Іуда до безбожних книжників і каже: що ви дасте
мені, і я видам Його; а Ти, Господи, Сам невидимо стояв
серед них, коли вони проти Тебе вмовлялися; Серцевідче,
спаси душі наші.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Милостинями Богу послужимо, як Марія на вечері, і не
будемо сріблолюбцями як Іуда; щоб з Христом завжди бути.
ee
Слава

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

БОГОРОДИЧНИЙ.
Того, Кого ж народила Ти, Діво, невимовно, завжди як
Чоловіколюбця благати не переставай, щоб від бід спас
усіх, хто до Тебе прибігає.
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THEOTOKION. SAME TONE.
A Virgin You gave birth, O unwedded, and a Virgin You
remained, O Mother without bridegroom, Mary Mother of God;
implore Christ our God that we may be saved.
ee
Both

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

The same again.

•ANTIPHON 2, TONE 6.
Judas ran, saying to the lawless scribes, ‘What are you willing
to give me, and I will hand Him over to you?’ As they came
to their agreement You, the object of their agreement, were
standing among them invisibly agreeing. O You who know the
heart, spare our souls.
SAME TONE.
Let us serve God with mercy, like Mary at the supper, and
let us not acquire avarice, like Judas, that we may be ever with
Christ our God.
ee
Glory

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

THEOTOKION, SAME TONE.
Never cease to intercede, O Virgin, with Him to whom You
gave birth beyond explanation, as He loves humankind, that He
save from dangers those who have recourse to You.
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АНТИФОН 3, ГЛАС 2.
•Коли воскресив Ти Лазаря, Господи, діти юдейські
виголошували Тобі, Чоловіколюбче, осанну, беззаконний же
Іуда не захотів зрозуміти.

На вечері Твоїй, Христе Боже, ученикам Твоїм Ти наперед
сказав: один із вас зрадить Мене; беззаконний же Іуда не
захотів зрозуміти.
Іоан запитав: Господи, хто той, що видасть Тебе, Якого
хлібом показав; беззаконний же Іуда не захотів зрозуміти.
На тридцяти срібниках і на облесливому цілуванні
намагались юдеї вбити Тебе; беззаконний же Іуда не
захотів зрозуміти.
На умовінні Твоїм, Христе Боже, ученикам Твоїм Ти
повелів: так чиніть, як бачите; беззаконний же Іуда не
захотів зрозуміти.
Не спіть і моліться, щоб не впасти у спокусу, — говорив
Ти ученикам, Христе Боже наш; беззаконний же Іуда не
захотів зрозуміти.

•Слава
ee

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

•БОГОРОДИЧНИЙ.
Спаси від небезпеки рабів Твоїх, Богородице, бо всі ми після
Бога до Тебе прибігаємо, як до непорушної стіни і Заступниці.
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ANTIPHON 3, TONE 2.
•Because of the raising of Lazarus, O Lord, who love
humankind, the children of the Hebrews cried to You, ‘Hosanna’.
But Judas the transgressor did not want to understand.

At Your Supper, Christ our God, You foretold to Your Disciples,
‘One of you will betray Me’. But Judas the transgressor did not
want to understand.
To John, when he asked You, ‘Who is the one who betrays
You?’ You indicated him through the bread. But Judas the
transgressor did not want to understand.
For thirty silver pieces, Lord, and a deceitful kiss, the Jews
sought to slay You. But Judas the transgressor did not want to
understand.
At your Washing of the Feet, Christ our God, You instructed
Your Disciples, ‘As you have seen, so do’. But Judas the
transgressor did not want to understand.
‘Watch and pray that you may not be tested’, You said, to Your
Disciples, O our God. But Judas the transgressor did not want to
understand.

•Glory
ee

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

•THEOTOKION.
Save your servants from dangers, Mother of God, for after God
we all take refuge in You as an unbreachable wall and protection.
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•І
ee

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

Той самий.

МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: 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.
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.
Після всіх Малих єктеній перед читанням Євангелії, ІЄРЕЙ відкриває
Райські врата і кадить вівтар, місні ікони і аналой (з чотирьох боків), на
якому лежить Євангелія. ВІРНІ повільно співають сідальний, розраховуючи,
щоб ІЄРЕЙ устиг покадити. Не сидемо, а стоїмо і співаємо.

•СІДАЛЬНИЙ, ГЛАС 7.
На вечері учеників годуючи і лукаву зраду знаючи, на ній
Іуду виявив Ти; хоч і знав Ти, що він не покається, але хотів,
щоб всі знали, що з волі Своєї Ти віддав Себе, щоб світ
визволити від нечестивого; Довготерпеливий, слава Тобі.
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•Both
ee

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

The same again.

SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect us,
O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,
most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together 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, the Son and the Holy Spirit, now and ever and unto the
ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
Following the Small Litanies that precede the Gospel readings, the PRIEST opens
the Heavenly Doors, censes the Altar, the icons and the analogion on which the
Gospel book rests (on four sides)he FAITHFUL sing, taking care that the PRIEST
should have time to complete the censing. We do nor sit, but stand and sing.

•KATHISMA, TONE 7.
At the Supper You nourished the Disciples and, knowing the
plan of the betrayal, You exposed Judas during it. You knew he
was incorrigible, but You wished to make known to all that You
had been handed over willingly, that You might snatch the world
from the Stranger. Long-suffering Lord, glory to You!
29

ee
Слава

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

Той самий.

ЄВАНГЕЛІЯ ДРУГА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Іоана Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

євангЕліЯ ДРУГА
ВІД ІОАНА 18:1–28
ЗАЧАЛО 58

О

дного разу, Іисус вийшов з учениками Своїми на той
бік потоку Кедрону, де був сад, куди увійшов Сам і
ученики Його. 2. Знав же це місце і Іуда, зрадник Його,
бо часто тут збирався Іисус з учениками Своїми. 3. Тоді Іуда,
взявши військову сторожу та слуг від первосвящеників
і фарисеїв, приходить туди з лихтарями і світильниками
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ee
Glory

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

The same again.

THE SECOND GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to John.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.

The Second Gospel
JOHN 18:1–28
PERICOPE 58

A

t that time, Jesus went out with his disciples across the
brook Kedron, where there was a garden, which He and His
disciples entered. 2. Judas, his betrayer, also knew the place,
because Jesus had often gathered there with His disciples.
3. So Judas, having got a cohort and servants from the chief
priests and Pharisees, came there with lanterns and torches
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та з зброєю. 4. Іисус же, знаючи все, що мало бути з Ним,
виступив і каже їм: кого шукаете? 5. Одповіли Йому: Іисуса
Назорея. Каже їм Іисус: це Я. Стояв же з ними і Іуда,
зрадник Його. 6. Як тільки сказав їм: це Я, вони подалися
назад і впали на землю. 7. Знов же запитав їх: кого шукаєте?
Вони ж сказали: Іисуса Назорея. 8. Одповів Іисус: Я сказав
вам, що це Я; то коли Мене шукаєте, дайте їм відійти, 9. Щоб
справдилось слово, що Він сказав: з тих, кого Ти Мені дав,
Я не загубив нікого. 10. Тоді Симон Петр, маючи меч, витягнув
його та и вдарив слугу первосвященика і одтяв йому праве
ухо; ім’я слузі було Малх. 11. Іисус же сказав Петрові: вложи
меч у піхву; чашу, що дав Мені Отець, чи вже ж Мені її не
пити? 12. Тоді військова сторожа і тисячник і слуги іудейські
взяли Іисуса і зв’язали Його, 13. І повели Його перше до Анни,
бо він був тесть Каїафи, що був первосвящеником того
року. 14. Це був той Каїафа, який порадив іудеям, що краще
одному чоловікові вмерти за народ.
15. Вслід
Іисусові йшли Симон Петр і другий ученик,
а ученик той відомий був первосвященикові і ввійшов
з Іисусом у двір первосвященика. 16. Петр же стояв за
ворітьми. Тоді вийшов другий ученик, що відомий був
первосвященикові, і сказав воротарці і ввів Петра.
17. Тут каже служниця воротарка Петрові: а ти чи не з
учеників Цього Чоловіка? Він каже: ні. 18. Стояли ж раби й
слуги, розложивши огонь, бо було холодно, і грілись; стояв
з ними й Петр і грівся.
19. І от первосвященик запитав Іисуса про учеників Його
та про учення Його. 20. Одповів йому Іисус: Я говорив
явно світові; Я завжди учив у синагогах і в храмі, куди
завжди іудеї сходяться, і потай не говорив нічого;
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and weapons. 4. Jesus, knowing all that was coming upon Him,
went out and said to them, ‘Whom are you looking for?’ 5. They
answered Him, ‘Jesus the Nazorean.’ Jesus says to them, ‘I AM.’
Now Judas His betrayer was standing with them. 6. And when
he said to them, ‘I AM’, they went back and fell to the ground. 7.
So Jesus asked them again, ‘Whom are you looking for?’ They
said, ‘Jesus the Nazorean.’ 8. Jesus answered, ‘I told you the I
AM. So if you are looking for Me, let these men go away.’ 9. That
the word which He had spoken might be fulfilled, ‘I have not lost
any of those You have given Me.’ 10. Then Simon Peter, who had
a sword, drew it and struck the slave of the chief priest and cut
off his right ear. The slave’s name was Malchos. 11. Jesus said to
Peter, ‘Put your sword into its scabbard. Shall I not drink the cup
which my Father has given Me?’ 12. So the cohort and the tribune
and the servants of the Jews arrested Jesus and bound Him, 13.
and led Him away to Annas first. For he was Kaiaphas’ father-inlaw, who was chief priest that year. 14. It was Kaiaphas who had
advised the Jews that it was advantageous for one individual to
die for the people.
15. Simon Peter and another disciple were following Jesus.
The disciple was known to the chief priest and he entered the
courtyard of the chief priest with Jesus, 16. while Peter stood at
the door outside. So the other disciple, who was known to the
chief priest, went out and spoke to the doorkeeper and brought
Peter in. 17. Then the girl who was the doorkeeper said to Peter,
‘You are not one of This Man’s disciples too, are you?’ He says
to her, ‘I am not.’ 18. The slaves and servants were standing at
a charcoal fire they had made, because it was cold, warming
themselves. Peter was standing with them and warming himself.
19. So the chief priest questioned Jesus about His disciples and
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Чого Мене питаєш? спитай тих, які Мене чули, що Я говорив
їм; ось вони знають, що говорив Я. 22. Як Він це сказав,
один з слуг, що стояв тут, ударив Іисуса по щоці, кажучи:
так одказуєш первосвященикові? 23. Одповів йому Іисус:
коли Я сказав зле, свідкуй, що зле, а коли добре,
чого Мене б’єш? 24. Тоді відіслав Його Анна зв’язаного до
Каїафи первосвященика.
25. А Симон Петр стояв і грівся. Тут сказали йому: а ти чи
не з учеників Його? Він одрікся і сказав: ні. 26. Каже один
з слуг первосвященика, родич того, що йому Петр одтяв
ухо: чи не я ж тебе бачив з Ним в саду? 27. Знову тоді
одрікся Петр, і зараз півень заспівав. 28. Ведуть тоді Іисуса
від Каїафи в преторію. Був ранок, і не ввійшли вони в
преторію, щоб не осквернитись, а щоб можна було їсти
пасху.
21.

ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)

•АНТИФОН 4, ГЛАС 5.
Сьогодні Іуда покидає Учителя, а приймає диявола, засліплюється пристрастю грошолюбства і, потьмарений, відходить від Світу, бо як же може дивитися на Нього той, що
Світло продав за тридцять срібників? Але Той, що за світ
постраждав, над нами засяяв, до Нього ж взиваймо: Ти, що
постраждав і вболівав за людьми, Господи, слава Тобі.
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about his teaching. 20. Jesus answered him, ‘I have spoken freely
to the world. I always taught in the synagogue and the temple,
where the Jews always assemble, and I have said nothing in
secret. 21. Why are you questioning Me? Question those who
heard what I have said to them. They know what I said.’ 22. When
He had said these things one of the servants standing nearby
gave Jesus a blow, saying, ‘Is this how You answer the chief
priest?’ 23. Jesus answered him, ‘If I have spoken wrongly, testify
to the wrong. If I have spoken rightly, why do you strike Me?’
24. Annas sent him bound to Kaiaphas the chief priest.
25. Now
Simon Peter was standing warming himself. The
servants therefore said to him, ‘You are not one of his disciples
too are you?’ He denied it and said, ‘I am not.’ 26. One of the chief
priest’s slaves, a relative of the one whose ear Peter had cut off,
says, ‘Didn’t I see you in the garden with Him?’ 27. Again Peter
denied it, and immediately a cock crowed. 28. So they led Jesus
from Kaiaphas to the praetorium. It was morning. And they did
not go into the praetorium, so as not to be defiled, so that they
might eat the Passover.
FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)

•ANTIPHON 4, TONE 5.
Today Judas abandons the Teacher and takes up with the
devil; he is blinded by the passion of avarice, he falls, darkened,
from the Light; for how could the one who sold the Lamp for
thirty silver pieces see? But the One who suffered for the world
has dawned for us. To Him let us cry, ‘You who suffered for and
suffered with humankind, glory to You!’
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ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Сьогодні Іуда прикидається благочесним і позбавляється
дарування, будучи учеником, стає зрадником, звичайним
цілуванням прикриває облесливість і віддає перевагу
сріблолюбству перед Владичною любов’ю, наставником
стає зборища беззаконного; ми ж, маючи спасіння від
Христа, Його прославимо.
ГЛАС 1.
Братолюбство зберігаймо, як Христові браття, а не
немилосердя до наших ближніх, щоб не бути засудженими,
як раб немилостивий, — грошей ради, і, як Іуда, що
розкаявся, нічим не користуємось.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Преславне про Тебе говориться всюди, бо Ти породила
плоттю Творця всіх, Богородице Маріє, преславна і
неневісна.
eeІ

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

Той самий.

АНТИФОН 5, ГЛАС 6.
Ученик згодився на ціну за Вчителя і за тридцять
срібників продав Господа, цілуванням облесливим віддавши Його безбожникам на смерть.
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SAME TONE.
Today Judas feigns godliness and is estranged from the gift
of grace; though a disciple, he becomes a traitor. In the guise of
friendship he conceals his deceit and insanely values thirty silver
pieces more than the love of the Master, becoming the guide
of the lawless Sanhedrin. But we who have Christ as salvation,
let us glorify Him.
TONE 1.
Let us, as brothers in Christ, gain brotherly love, and not lack
of compassion for our neighbour, lest we be condemned like the
unmerciful slave because of the few pence, and repenting like
Judas gain nothing.
ee
Glory

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

THEOTOKION, SAME TONE.
Glorious things have been spoken of You in every place,
because You bore in the flesh the Maker of all things, Mary
Mother of God, all-praised and unwedded.
ee
Both

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

The same again.

ANTIPHON 5, TONE 6.
The Teacher’s disciple agreed the price and sold the Lord for
thirty silver pieces, with a deceitful kiss handing Him over for
death to the transgressors.
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ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Сьогодні говорить Творець неба і землі Своїм ученикам:
наближається час, і поспішає Іуда — зрадник Мій;
нехай ніхто не зрікається Мене, коли побачить Мене на
хресті між двома розбійниками, — страждаю бо як людина
і спасу як Чоловіколюбець тих, що в Мене вірують.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Невимовно Ти зачала в останні часи і народила Творця
Твого; Його моли, щоб спастися душам нашим.
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Той самий.

АНТИФОН 6, ГЛАС 7.
Сьогодні Іуда пильнує, щоб видати Господа, предвічного
Спаса світу, Який п’ятьма хлібами наситив безліч народу;
Сьогодні безбожник зрікається Вчителя, учеником Якого
був, Владику видає, за гроші продавши Того, що манною
наситив людей.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Сьогодні на хресті юдеї розп’яли Господа, Який розсік
море жезлом і провів їх через пустелю: сьогодні списом
прокололи ребра Того, Хто заради них уразив ранами
Єгипет, і жовчю напоїли Того, Хто манну послав їм, як дощ.
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SAME TONE.
Today the Creator of heaven and earth said to His own
Disciples: The hour has drawn near and Judas who betrays
Me is at hand; let none deny Me when they see Me on the
Cross, between two thieves; for as man I suffer, and as Lover of
mankind I save those who believe in Me.
ee
Glory

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

THEOTOKION, SAME TONE.
O Virgin, who in the last times ineffably conceived and gave
birth to your own Creator, save those who magnify You.
ee
Both

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

The same again.

ANTIPHON 6, TONE 7.
Today Judas watches to betray the Lord, the Saviour of the
world before the ages, who satisfied multitudes from five loaves.
Today the transgressor denies the Teacher; though a disciple,
he betrayed the Master; for silver he sold the One who satisfied
humankind with manna.
SAME TONE.
Today the Jews nailed to the Cross the Lord who parted the
sea with a staff and led them through the desert. Today with a
lance they pierced the side of the One who scourged Egypt with
plagues for their sake, and they gave vinegar as drink to the
One who rained down the manna as nourishment.
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ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Господи, Ти на вільні страждання прийшов і до учеників
Твоїх говорив: якщо ви й однієї години не можете побути зі
Мною, як же ви запевняєте, що помрете за Мене? Гляньте
хоча б на Іуду, як він не спить і пильнує, щоб продати Мене
беззаконним. Встаньте й моліться, щоб ніхто з вас не зрікся
Мене, коли побачите Мене на хресті. Довготерпеливий,
Господи, слава Тобі.

•Слава
ee

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

•БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Радуйся, Богородице, що Просторішого небес вмістила в
утробі Своїй; радуйся, Діво, пророків провіщення, радуйся
від Тебе бо нам засяяв Еммануїл; радуйся, Мати Христа
Бога.

•І
ee

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

Той самий.

МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: 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.

35

SAME TONE.
Lord, as you came to Your voluntary passion, You cried to
Your Disciples, ‘If you did not even have strength to keep vigil
with Me for one hour, how did you promise to die for Me?
Do you see how Judas does not sleep, but hurries to betray
Me to the transgressors? Rouse yourselves, pray, let none
deny Me when they see Me on the Cross’. Long-suffering Lord,
glory to You!

•Glory
ee

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

•THEOTOKION, SAME TONE.
Hail Mother of God, who contained in your womb the One
whom the heavens cannot contain! Hail Virgin, the proclamation
of the Prophets, through whom Emmanuel has shone for us!
Hail Mother of Christ our God!

•Both
ee

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

The same again.

SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect us,
O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,
most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together with all the Saints, let us commend ourselves and
one another and all our life unto Christ our God.

35

ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо благословилося і прославилося Всечесне і

Величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і
повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

•СІДАЛЬНИЙ, ГЛАС 7.
Що примусило тебе, Іудо, зробитися зрадником
Спасителя? Чи Він відлучив тебе від сонму апостолів?
Чи відібрав у тебе дар зцілення? Чи відкинув тебе від столу
як вечеряв із іншими? Чи коли іншим ноги помив, то тебе
поминув? О, скільки ласки забув ти! І ось так виявляється
твоя невдячна натура. Його ж проповідується незмірне
довготерпіння і велика милість.
ЄВАНГЕЛІЯ ТРЕТЯ.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Матфея Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
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FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For blessed and glorified is Your most honoured and

majestic name, of the Father, the Son and the Holy Spirit, now
and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

•KATHISMA, TONE 7.
What was it, Judas, that made you into the betrayer of the
Saviour? Did He separate you from the choir of the Apostles?
Did He deprive you of the gift of healings? When He supped
with them, did He thrust you from the table? When He washed
the others’ feet, did He despise yours? Oh of how many good
things have you become forgetful! Your ungrateful intent is condemned, while His measureless long-suffering is proclaimed,
and His great mercy.
THE THIRD GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy Gospel.

PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to

Matthew.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
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ДИЯКОН: Будьмо уважні.

єВАНГЕЛіЯ ТРЕТЯ
ВІД МАТФЕЯ 26:57–75
ЗАЧАЛО 109

О

дного разу, воїни, взявши Іисуса, повели до Каїафи
первосвященика, де книжники і старші зібрались.
58. Петр
же йшов за Ним здаля до двору первосвященика і, ввійшовши в двір, сів з слугами, щоб бачити
кінець. 59. Первосвященики і старші і увесь сінедріон
шукали кривдного свідчення на Іисуса, щоб Його вбити,
60. І не знаходили; і хоч багато кривосвідків підступало,
не знайшли. На останок, підійшовши, два кривосвідки,
61. сказали: Цей казав: можу зруйновати храм Божий і за
три дні збудувати його. 62. Первосвященик встав і сказав
Йому: що ж Ти нічого не відказуєш, що ці на Тебе свідчать?
63. Іисус же мовчав. І озвавшись, первосвященик сказав
Йому: заклинаю Тебе Богом живим, скажи нам, чи Ти
Христос, Син Божий. 64. Каже йому Іисус: ти сказав. Але
кажу вам: незабаром побачите Сина Людського, сидячого
правого боку сили й приходячого на хмарах небесних.
65. Тоді первосвященик роздер одежу свою, кажучи: Він
сказав богозневагу! яких ще треба нам свідків? Ось тепер
ви чули богозневагу Його. 66. Як вам здається? Вони ж,
озвавшись, сказали: повинен смерти. 67. Тоді плювали Йому
в лице і знущались над Ним, а інші били Його по щоках,
68. кажучи: відгадай нам, Христе, хто Тебе вдарив?
69. А
Петр сидів на дворі, і підійшла до нього одна
служниця, кажучи: і ти був з Іисусом Галилейським.
70. Він же одрікся перед усіма, кажучи: не знаю, що ти кажеш.
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DEACON: Let us be attentive.

The Third Gospel
MATTHEW 26:57–75
PERICOPE 109

A

t that time the soldiers who had seized Jesus led Him away to
Kaiaphas the chief priest, where the scribes and elders had
assembled. 58. While Peter was following Him at a distance
as far as the courtyard of the high priest, and he went in and
sat with the servants to see the end. 59. The chief priests and the
elders and the whole Sanhedrin were seeking false testimony
against Jesus, so that they might put Him to death, but they
found none. 60. Though many false witnesses came forward, they
found none. Finally two false witnesses came forward 61. and said,
‘This man said, ‘I am able to destroy God’s temple and rebuild
it in three days.’’ 62. The chief priest arose and said to Him, ‘Have
you no answer? What are these men testifying against You?’ 63.
But Jesus was silent. The chief priest answered and said to Him,
‘I put You under oath before the living God to tell us if You are
the Christ, the Son of God?’ 64. Jesus says to him, ‘It is you who
have said it. But I tell you all, from now on you will see the Son
of Man seated at the right hand of the Power and coming on
the clouds of heaven.’ 65. Then the chief priest rent his garments
and said, ‘He has blasphemed. What further need do we have
of witnesses? See, you have now heard His blasphemy. 66. What
is your verdict?’ They answered and said, ‘He deserves death.’
67. Then they spat in His face and hit Him, while others slapped
Him 68. as they said, ‘Prophesy, Christ: who it is that struck You?’
69. But Peter was sitting outside in the courtyard. And a servant girl
came up to him and said, ‘You were with Jesus the Galilean too.’
37

А коли він проходив у ворота, побачила його інша, і
каже тим, що були там: і сей був з Іисусом Назореєм.
72. І знов одрікся з божбою, що — не знаю цього чоловіка.
73. Трохи ж згодом підійшли ті, що там стояли, і сказали
Петрові: справді й ти з них, бо мова твоя виявляє тебе. 74.
Тоді він почав божитись і клястись, що — не знаю цього
чоловіка. І зараз півень проспівав. 75. І згадав Петр слово
Іисусове, що Він сказав: перше ніж півень проспіває, тричі
відречешся від Мене. І, вийшовши геть, плакав гірко.
71.

ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)

•АНТИФОН 7, ГЛАС 8.
Господи, коли взяли Тебе беззаконники, то від
страждань взивав Ти: хоч і поразили ви Пастиря і розігнали
дванадцять овець — Моїх учеників, та Я міг би більше,
ніж дванадцять легіонів, виставити ангелів, але терплю Я,
щоб сповнилося все недовідоме й таємне, що Я провістив
вам через пророків Моїх. Господи, слава Тобі.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Тричі відмовився Петро, зразу ж сказане йому зрозумів,
але приніс Тобі сльози покаяння; Боже, очисти мене і спаси
мене.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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But he denied it in front of them all and said, ‘I do not know
what you are talking about.’ 71. As he was going out into the
gatehouse another servant girl saw him and said to the people
there, ‘This one too was with Jesus the Nazorean.’ 72. And again
he denied it with an oath, ‘I do not know the man.’ 73. Shortly after
the bystanders came up and said to Peter, ‘Truly you are one of
them. For even your speech gives you away.’ 74. Then he began
to call down curses and to swear, ‘I do not know the man.’ And
immediately a cock crowed. 75. And Peter remembered the word
that Jesus had said to him, ‘Before a cock crows, you will deny
Me three times.’ And he went out and wept bitterly.
70.

FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)

•ANTIPHON 7, TONE 8.
Bearing with the transgressors who arrested You, Lord, You
cried, ‘Though you strike the Shepherd and scatter the twelve
sheep, My disciples, I could have summoned to My side more
than twelve legions of Angels; but I endure, that the hidden
and secret things, which I showed you through My Prophets,
may be fulfilled’. Lord, glory to You!
SAME TONE.
When he had denied You a third time, Peter at once
understood what had been said to him, but he brought You tears
of repentance: O God be merciful to me and save me.
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
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БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Як врата спасительні, і рай прекрасний, і хмару
присносущного Світла, істинну святу Діву оспівуємо всі,
промовляючи Їй: радуйся.
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Той самий.

АНТИФОН 8, ГЛАС 2.
Скажіть, безбожники, що ви чули від Спаса нашого?
Чи не підтвердив Він закон і повчання пророків? Як же ви
наважилися видати Пилатові Того, Хто є від Бога — Бога
Слово і Спасителя душ наших?
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Нехай буде розп’ятим, — кричали ті, що завжди
насолоджувалися Твоїми дарами, і злодія замість Благодійника просили відпустити убивці праведників; мовчав
Ти, Христе Боже, терплячи їх жорстокість, бажаючи
постраждати і спасти нас як Чоловіколюбець.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Не маємо сміливости через безліч гріхів наших, Ти ж
Тобою Народженого моли, Богородице Діво: багато може
моління Матері до благосердя Владики; не зневаж грішних
молитви, Всечиста, бо Він милостивий і може спасти, бо Він
і страждати за нас зволив.
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THEOTOKION. SAME TONE
Let us all praise the holy Virgin as Gate of salvation, Paradise
of delight and Cloud of everlasting Light, as we say to Her: Hail!
ee
Both

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

The same again.

ANTIPHON 8, TONE 2.
Speak transgressors! What did you hear from our Saviour?
Did He not expound the Law and the teachings of the Prophets?
How then could you have taken counsel to hand over to Pilate
the Word, God from God and the Redeemer of our souls?
SAME TONE.
Let Him be crucified, they cried, those who ever enjoyed Your
gifts of grace, and instead of a Benefactor the murderers of the
just asked to receive a malefactor; but, O Christ, You were silent,
bearing their impudence, as You willed to suffer and to save us,
for You love mankind.
ee
Glory

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

THEOTOKION. SAME TONE.
Because we have no boldness because of our many sins, entreat the One born of You, Virgin Mother of God, for the prayers of
a Mother have great force for the kindness of the Master; do not
despise the supplications of sinners, O all-holy, because He is
merciful and able to save, He who even accepted to suffer for us.
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ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Той самий.

АНТИФОН 9, ГЛАС 3.
Поклали тридцять срібників — ціну за Неоціненного,
Якого оцінили сини Ізраїля. Не спіть же, моліться, щоб не
впасти у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне, тому
пильнуйте.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Дали Мені замість їжі жовч, і спрагу Мою погасили оцтом;
Ти ж, Господи, воскреси Мене, і Я віддам їм.

•Слава
ee

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

•БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Ми народ, що від язичників походимо, славимо Тебе,
Богородице чиста, бо Ти породила Христа Бога нашого,
Який через Тебе народи від прокляття визволив.

•І
ee

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

Той самий.

МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
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ee
Both

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

The same again.

ANTIPHON 9, TONE 3.
They paid thirty silver pieces as the price of Him who was
valued, on whom some of the sons of Israel had set a price.
Watch and pray that you may not enter into temptation. The
spirit is willing, but the flesh is weak; therefore watch.
SAME TONE.
They gave Me gall for my food and for My thirst they gave Me vinegar to drink; but do You, Lord, raise me up, and I shall repay them.

•Glory
ee

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

•THEOTOKION, SAME TONE.
We from the nations sing Your praise, pure Mother of God,
because You gave birth to Christ our God, who through You
freed humankind from the curse.

•Both
ee

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

The same again.

SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, 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.
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ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: 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.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю,
і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

•СІДАЛЬНИЙ, ГЛАС 8.
Ой, як Іуда, колись Твій ученик, наважився зрадити Тебе;
улесливо разом повечерявши, наклепник і беззаконник,
пішовши, сказав священикам: що ви дасте мені, і я видам
Того, що закон зламав і зневажив суботу. Довготерпеливий
Господи, слава Тобі.
ee
Слава

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

Той самий.

ЄВАНГЕЛІЯ ЧЕТВЕРТА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:
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FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,

most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together 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 You are our God and to You we ascribe glory, to
the Father, the Son and the Holy Spirit, now and ever and unto
the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

•KATHISMA, TONE 8.
O how could Judas, once Your disciple, meditate betrayal
against You! Treacherous and unjust, deceitfully he supped with
You. He went and said to the priests, ‘What will you give me,
and I will hand over to you That Man who breaks the Law and
violates the Sabbath?’ Long-suffering Lord, glory to You.
ee
Glory

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

The same again.

THE FOURTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
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ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Іоана Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

євангЕліЯ ЧЕТВЕРТА
ВІД ІОАНА 18:28-19:16
ЗАЧАЛО 59

О

дного разу, ведуть Іисуса від Каїафи в преторію.
Був ранок, і не ввійшли вони в преторію, щоб
не осквернитись, а щоб можна було їсти пасху.
29. Вийшов тоді Пилат до них і сказав: яку вину складаєте
на Чоловіка Цього? 30. Озвались вони й сказали йому:
коли б не був Він лиходій, не видали б ми Його тобі.
31. Сказав тоді їм Пилат: візьміть Його ви та й судіть по
вашому закону. Сказали ж йому іудеї: нам не дозволено
вбивати нікого, 32. щоб справдилось слово, що сказав Іисус,
означаючи, якою смертью має вмерти. 33. Тоді Пилат знов
увійшов у Преторію і покликав Іисуса та й сказав Йому:
Ти цар Іудейський? 34. Одповів йому Іисус: сам од себе
ти це говориш, чи інші тобі про Мене сказали? 35. Одповів
Пилат: хіба я жидовин? Народ Твій і первосвященики
видали мені Тебе; що Ти вчинив? 36. Одповів Іисус:
царство Моє не од світу цього: коли б од світу цього
було Моє царство, слуги Мої воювали б за Мене, щоб Я
не був виданий іудеям; тільки ж Царство Моє не звідси.
37. Сказав Йому Пилат: так Ти цар? Одповів Іисус: ти кажеш,
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PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to John.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.

The Fourth Gospel
JOHN 18:28-19:16
PERICOPE 59

A

t that time, they lead Jesus from Kaiaphas to the praetorium.
It was morning; and they did not enter the praetorium in
order not to be defiled, so that they might eat the Passover.
29. Pilate therefore went out to them and said, ‘What charge are
you bringing against this Man?’ 30. They answered and said to
him, ‘If He were not a criminal we would not have handed Him
over to you.’ 31. So Pilate said to them, ‘Take Him yourselves and
judge Him in accordance with your law.’ The Jews then said
to him, ‘We are not allowed to execute anyone.’ 32. So that the
word of Jesus might be fulfilled that He had spoken signifying by
what sort of death He was going to die. 33. So Pilate went back
again into the praetorium and summoned Jesus and said to Him,
‘Are You the king of the Jews?’ 34. Jesus answered him, ‘Do you
say this of your own accord, or have others said it to you about
Me?’ 35. Pilate answered, ‘Am I a Jew then? Your own nation and
the chief priests have handed You over to me. What have You
done?’ 36. Jesus answered, ‘My kingdom is not of this world. If
My kingdom were of this world, my servants would be struggling
to keep Me from being handed over to the Jews. But as it is, My
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що Я цар. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб
свідкувати за істину; кожен, хто від істини, слухає Мого
голосу. 38. Каже Йому Пилат: що то істина? Та це мовивши,
знов вийшов до іудеїв і каже їм: я ніякої вини в Ньому не
знаходжу. 39. А є у вас звичай, щоб одного я відпустив вам
на пасху: так от хочете, відпущу вам Царя Іудейського?
40. Тоді знов закричали всі, кажучи: не Цього, а Варавву.
Варавва ж був розбійник.

О

т тоді Пилат узяв Іисуса та й бичував Його. 2. І воїни,
сплівши вінець з тернини, наділи Йому на голову, і в
багряницю одягли Його, 3. і говорили: радуйся, Царю
Іудейський! І били Його по щоках. 4. Вийшов тоді знов Пилат
та й каже: ось Я виводжу Його вам, щоб ви знали, що я в
Ньому ніякої вини не знаходжу. 5. І от вийшов Іисус, маючи
на Собі терновий вінець і багряницю; і каже їм [Пилат]:
це Чоловік! 6. Як же побачили Його первосвященики і слуги,
то закричали, кажучи: розіпни, розіпни Його. Пилат їм каже:
візьміть Його ви і розіпніть, бо я не знаходжу в Ньому вини.
7. Одповіли йому іудеї: ми закон маємо і по закону нашому
Йому повинно вмерти, бо Сам Себе зробив Сином Божим.
8. Як же почув це слово Пилат, то ще більше злякавсь,
9. І знов увійшов у преторію і каже Іисусові: звідки Ти?
Та Іисус відповіді не дав йому. 10. Тоді Пилат каже Йому:
мені Ти не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу розп’ясти
Тебе і маю владу відпустити Тебе? 11. Одповів Іисус: не мав
би Ти ніякої надо Мною влади, коли б не і дано було тобі
зверху; тим-то, хто видав Мене тобі, більший гріх має.
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kingdom is not from here.’ 37. So Pilate said to him, ‘Then You are
a king are You?’ Jesus answered, ‘You say I am a king. For this
I was born, and for this I came into the world, to bear witness
to the truth. Every one who is of the truth listens to My voice.’ 38.
Pilate says to him, ‘What is truth?’ And having said this, he went
out again to the Jews and says to them, ‘I find no case against
Him. 39. But you have a custom that I release one prisoner to
you at Passover. So do you want me to release the King of the
Jews?’ 40. They all shouted again, ‘Not this one; but Barabbas!’
Now Barabbas was a thief.

T

hen Pilate took Jesus and scourged Him. 2. And the soldiers
plaited a crown of thorns and put in on His head, and they
wrapped Him a purple cloak 3. and said, ‘Hail, King of the
Jews!’ And they struck Him repeatedly. 4. So Pilate went outside
again and said to them, ‘Look, I am bringing Him out to you, so
that you may know that I find no guilt in Him.’ 5. So Jesus came
outside wearing the crown of thorns and the purple cloak. And he
says to them, ‘Behold, the Man!’ 6. So when the chief priests and
the servants saw Him they shouted and said, ‘Crucify, crucify
Him!’ Pilate says to them, ‘Take Him yourselves and crucify Him.
For I find no case against Him.’ 7. The Jews answered him, ‘We
have a law, and according to that law he ought to die, because
He made Himself Son of God.’ 8. So when Pilate heard this word
he was even more afraid 9. and he went into the praetorium and
says to Jesus, ‘Where are You from?’ But Jesus gave him no
answer. 10. So Pilate says to him, ‘Do You not speak to me?
Do You not know that I have authority to crucify and authority to
release You?’ 11. Jesus answered, ‘You would have no authority
over Me, if it had not been given from on high. Therefore
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Після цього Пилат старався відпустити Його. Іудеї же
кричали, кажучи: коли відпустиш Цього, то ти не друг
кесареві: всякий, хто робить себе царем, противиться
кесареві. 13. Тоді Пилат, почувши це слово, вивів Іисуса
і сів на судищі, на місці, що зветься ліфостротон, а по
еврейски Гаввафа. 14. Була ж п’ятниця перед Пасхою,
близько шостої години. І каже [Пилат] іудеям: це Цар ваш!
15. Вони ж закричали: візьми, візьми, розіпни Його! Каже їм
Пилат: Царя вашого розіпну? Одповіли первосвященики:
не маємо царя, окрім кесаря. 16. Тоді вже видав Його їм,
щоб розп’яли Його.
12.

ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)

•АНТИФОН 10, ГЛАС 6.
Той, що одягається у світло, як у ризу, стояв на суді нагий
і удар по щоці прийняв від рук, що їх Він створив. Народ
же беззаконний розп’яв на хресті Господа слави. Тоді
розідралася церковна завіса, сонце померкло, не можучи
дивитися, як зневажають Бога, що перед Ним усе тремтить.
Йому ж ми поклонімось.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Ученик зрікся, розбійник же викликнув: пом’яни мене,
Господи, у Царстві Твоїм.
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the one who handed Me over to you has the greater sin.’
12. After this Pilate was striving to release Him. But the Jews
cried out and said, ‘If you release this Man you are not Caesar’s
friend. Everyone who makes himself a king opposes Caesar.’
13. So when Pilate heard this word he brought Jesus out and took
his seat on the tribunal, in the place called Stone Pavement, but
in Hebrew Gabbatha. 14. It was the Preparation of the Passover,
at about noon. And he says to the Jews, ‘Look, here is your
King.’ 15. But they shouted, ‘Away with Him, away with Him!
Crucify Him!’ Pilate says to them, ‘Shall I crucify your King?’
The chief priests answered, ‘We have no king except Caesar.’
16. So he then handed Him over to them to be crucified.
FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)

•ANTIPHON 10. TONE 6.
He who wraps Himself in light as a garment, stands naked
for judgement, and accepts a blow on the cheek by the hands
of those He fashioned; while the lawless people nailed to the
Cross the Lord of glory. Then the veil of the Temple was rent;
the sun grew dark, unable to endure seeing God, before whom
all things tremble being outraged. Him let us worship.
SAME TONE.
The disciple denied, the Thief cried out, ‘Remember me, Lord,
in Your Kingdom’.
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ee
Слава

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

БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Примири світ, Господи, що від Діви зволив Тіло
носити за рабів, щоб однодушно ми Тебе прославляли,
Чоловіколюбче.
АНТИФОН 11, ГЛАС 6.
За добро, що Ти, Христе, зробив народові юдейському,
на розп’яття засудили Тебе, оцтом і жовчю напоїли Тебе?
але відплати їм, Господи, за злочин їх, бо не захотіли вони
зрозуміти Твого милосердя.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Зрадою не вдовольнилися, Христе, люди єврейські, але
кивали головами своїми, хулу і наругу над Тобою чинили,
але відплати їм, Господи, за ділами їхніми, бо не зрозуміли
Твого провидіння.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Ні земля, що тряслася, ні каміння, що розпадалося,
ні церковна завіса, ні мертвих воскресіння, євреїв не
врозумили. Але відплати їм, Господи, бо даремно на Тебе
повстали.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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ee
Glory

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

THEOTOKION, SAME TONE.
Give peace to the world, Lord, who accepted to put on flesh
from a Virgin for the sake of Your servants, that with one accord
we may glorify You, only Lover of humankind.
ANTIPHON 11, TONE 6.
In return for the good things which You had done for the
Hebrew race, O Christ, they condemned You to be crucified,
giving You vinegar and gall to drink. But repay them, Lord, in
accordance with their works, because they did not understand
Your condescension.
SAME TONE.
The Hebrew race was not content with Your betrayal, O Christ,
but they wagged their heads, bringing scoffing and derision.
But repay them, Lord, in accordance with their works, because
they meditated vain things against You.
SAME TONE.
Neither the quaking of the earth, nor the splitting of the rocks,
nor the rending of the veil of the temple, nor the resurrection of
the dead persuaded the Jews. But render unto them, O Lord,
according to their works, for they have devised vain things
against You.
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
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БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Бога, від Тебе втіленого, пізнали, Богородице Діво, єдина
чиста, єдина благословенна; тому Тебе, безперестанно
оспівуючи, величаємо.
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Той самий.

АНТИФОН 12, ГЛАС 8.
Так говорить Господь юдеям: люди Мої, що Я вчинив
вам або чим вас пригнічував — сліпців ваших просвітив,
прокажених очистив, мужа, що в постелі лежав, підняв;
люди Мої, що вчинив вам; і чим Мені відплатили: за манну
— жовч, за воду — оцет, замість того, щоб любити Мене,
на хресті Мене розп’яли; більше не терпітиму, закличу
Моїх язичників, і ті Мене прославлять з Отцем і Духом;
і Я їм дарую життя вічне.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Сьогодні церковна завіса на викриття беззаконників
розривається, і сонце проміння своє ховає, дивлячись на
Владику розп’ятого.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Законники ізраїльські, юдеї і фарисеї! Собор апостольський так говорить до вас: ось той Храм, що ви Його
зруйнували, ось Агнець, Якого ви розп’яли й у гріб
поклали. Не хваліться перемогою, юдеї владою Своєю
Він воскресне, бо Він є Той, що і в морі спасає, і в пустелі
годує. Він є Життя, і Світло, і мир світові.
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THEOTOKION, SAME TONE.
We know that God took flesh from You, Virgin Mother of God,
alone pure, alone blessed; and so, as we praise You without
ceasing, we magnify You.
ee
Both

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

The same again.

ANTIPHON 12, TONE 8.
Thus says the Lord to the Jews, ‘My people, what have I done
to you? Or in what have I wearied you? I gave light to your blind,
I cleansed your lepers, I set upright a man lying on a bed. My
people, what have I done to you, and how have you repaid Me?
Instead of the manna, gall; instead of the water, vinegar; instead of loving Me, you have nailed Me to a cross. I can endure
no longer; I will call My nations, and they will glorify Me, with the
Father and the Spirit; and I shall grant them eternal life.
SAME TONE.
Today the veil of the Temple is rent as a reproof to the
transgressors; and the sun hides its own rays, as it sees the
Master crucified.
SAME TONE.
Lawgivers of Israel, Jews and Pharisees, the choir of the Apostles cries out to you, ‘See a Temple, which you have destroyed;
see a Lamb, whom you have crucified. You handed Him over to a
tomb, but by His own authority He has risen. Do not be deceived,
O Jews, for it is He who saved you in the sea, and fed you in the
desert. He is the Life and the Light and the peace of the world’.
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•Слава
ee

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

•БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Радуйся, Брамо Царя слави, що через Неї один тільки
Вишній пройшов і знов залишив запечатаною на спасіння
душ наших.

•І
ee

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

Той самий.

МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: 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.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Нехай буде держава Царства Твого благословенна і
найславніша, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас,
і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
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•Glory
ee

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

•THEOTOKION, SAME TONE.
Hail Gate of the King of glory, through which the Most High
alone has passed, and left it sealed again, for the salvation of
our souls.

•Both
ee

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

The same again.

SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect us,
O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,
most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together 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: Blessed and glorified is the power of Your Kingdom, 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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•СІДАЛЬНИЙ, ГЛАС 8.
Коли Ти, Боже, став перед Каяфою, і Ти, Судде, віддав
Себе на суд Пилатові, небесні сили од страху захиталися;
коли ж Тебе було піднесено на хрест посеред двох розбійників, то Ти, Безгрішний, був прилучений до беззаконників,
щоб цим спасені були люди, Милосердний Господи, слава
Тобі.
ee
Слава

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

Той самий.

ЄВАНГЕЛІЯ П’ЯТА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Матфея Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
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•KATHISMA, TONE 8.
When You stood before Kaiaphas, O God, and were handed over to Pilate, O Judge, the powers of heaven were shaken
from fear; but then You were raised up on the Tree between two
thieves and were numbered with transgressors, O sinless One,
to save humankind. Long-suffering Lord, glory to You!
ee
Glory

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

The same again.

THE FIFTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to

Matthew.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.
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євангЕліЯ п’ята

ВІД МАТФЕЯ 27:3–32
ЗАЧАЛО 111

О

дного разу, побачивши Іуда, зрадник Іисусів, що Його
осудили, і роскаявшись, вернув тридцять срібняків
первосвященикам і старшим, 4. кажучи: згрішив я,
видавши кров неповинну! Вони ж сказали: а нам що? гляди
сам. 5. І кинувши срібняки в храмі, вийшов і пійшов та й
удавився. 6. Первосвященики ж, узявши срібняки, сказали:
не дозволено класти їх у скарбницю храма, бо то ціна
крови. 7. І порадившись, купили за них землю ганчареву,
щоб ховати странників. 8. Тим-то зветься те місце землею
крови й до цього дня. 9. Тоді справдилось, що сказав пророк
Ієремія цими словами: І взяли тридцять срібняків, ціну
оціненного, якого оцінено від синів Ізраїлевих, 10. і дали їх за
землю ганчареву, як сказав мені Господь.
11. Іисус
же став перед управителем; і запитав Його
управитель, кажучи: Ти цар Іудейський? Іисус 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 в’язня, якого хотіли. 16. На той
час був звісний в’язень, що звався Варавва. 17. Коли ж вони
зійшлись, то Пилат запитав їх: кого хочете, щоб я відпустив
вам з двох: Варавву, чи Іисуса, 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
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The Fifth Gospel
MATTHEW 27:3–32
PERICOPE 111

A

t that time, 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 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
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терпіла сьогодні у сні за Нього. 20. Первосвященики ж і старші
намовили народ випросити Варавву, а Іисуса 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 Іисусом, що звуть Його Христом?
І кажуть йому всі: нехай буде розп’ятий. 23. Управитель
же сказав: яке зло Він зробив? 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 Іисуса, бивши, оддав, щоб розп’яти. 27. Тоді
воїни управителеві взяли Іисуса 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.
ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)
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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 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.
FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)
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АНТИФОН 13, ГЛАС 6.
Зборище юдейське домоглося розп’яти Тебе, Господи,
хоч провини в Тобі не знайшли; злочинця Варавву
визволили, Тебе ж, Праведного, засудили, взявши на себе
гріх найстрашніший убивства. Але віддай їм, Господи,
за заслугами їх, бо неправедно вони чинили проти Тебе.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Його ж усе жахається і тремтить перед Ним, і кожен народ
оспівує: Христа. Божу силу і Божу премудрість, священики
били по щоках, і дали Йому жовч; і все перестраждав
добровільно, бо хотів спасти нас від беззаконь кров’ю
Своєю як Чоловіколюбець.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Богородице, Ти народила Словом невимовно Сотворителя
Свого: Його ж моли спасти душі наші.
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Той самий.

АНТИФОН 14, ГЛАС 8.
Ти, Господи, прийняв у попутники розбійника, що
заплямував руки кров’ю, але щиро покаявся; прилучи до
нього і нас як милосердний і Чоловіколюбець.
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ANTIPHON 13, TONE 6.
The assembly of the Jews asked Pilate for You to be crucified,
O Lord; though having found no guilt in You, they freed the guilty
Barabbas, and condemned You, the Just, so incurring the guilt
of murder. But give them their reward, Lord, for they meditated
vain things against You.
SAME TONE.
Christ, the Power of God and the Wisdom of God, before
whom all things quake and tremble, whom every tongue praises, the priests struck on the face and gave Him gall. And He
accepted to suffer all things, as He wished to save us from our
iniquities with His own blood, for He loves humankind.
ee
Glory

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

THEOTOKION. SAME TONE.
Mother of God, who through a word beyond reason gave birth
to your own Creator, implore Him to save our souls.
ee
Both

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

The same again.

ANTIPHON 14, TONE 8.
Lord, You took the Thief, whose hands were defiled with blood,
as a companion for the journey. Number us too with him, as You
are good and love humankind.
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ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Слабкий голос подав розбійник на хресті, велику віру
сприйняв, в одну мить спасся і, перший райські врата
відкривши, увійшов: Ти, що прийняв його покаяння, Господи,
слава Тобі.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Радуйся, бо Ти через ангела радість світові прийняла;
радуйся, народивши Творця Твого і Господа; радуйся, бо Ти
сподобилася стати Матір’ю Божою.
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Той самий.

•АНТИФОН 15, ГЛАС 6.
Сьогодні на хресті розп’ятий Той, що землю на водах
повісив. (тричі)
На Царя ангелів вінця з тернини покладено; в одежу
знущання одягнений Той, що небо хмарами вкриває;
удари по щоках приймає Той, що Адама в Йордані очистив;
цвяхами прибито Жениха Церкви; списом пройнято
Сина Діви.
ee
Поклоняємося

страстям Твоїм, Христе. (тричі)
Покажи нам преславне Твоє Воскресіння.
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SAME TONE.
The Thief on the cross uttered few words, but found great faith.
He was saved in one instant, and having opened the gates of
Paradise was the first to enter. Lord, who accepted his repentance, glory to You!
ee
Glory

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

THEOTOKION, SAME TONE.
Hail, You who received the joy of the world through an Angel.
Hail, You who gave birth to Your Maker and Lord. Hail, You who
were found worthy to become the Mother of Christ our God.
ee
Both

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

The same again.

•ANTIPHON 15, TONE 6.
Today He who hung the earth upon the waters is hung upon a
Tree. (thrice)
He who is King of the Angels is arrayed in a crown of thorns.
He who wraps the heaven in clouds is wrapped in mocking
purple. He who freed Adam in the Jordan receives a blow on
the face. The Bridegroom of the Church is transfixed with nails.
The Son of the Virgin is pierced by a lance.
ee
We

worship Your Sufferings, O Christ (thrice)
Show us also Your glorious Resurrection.
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ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Не як юдеї святкуємо, бо наша Пасха — за нас
принесений у жертву Христос; але очистьмо самі себе від
усякої скверни, і чистими помолімось Йому: воскресни,
Господи, спаси нас як Чоловіколюбець.
ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Хрест Твій, Господи, — життя і захист для людей Твоїх;
і ми, на нього уповаючи, оспівуємо Тебе — розп’ятого Бога
нашого; помилуй нас.

•Слава
ee

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

•БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Бачачи Тебе, Христе, розп’ятим, Мати Твоя заголосила:
яку Я страшну таємницю бачу, Сину Мій? Як умираєш
тілом на хресті, Життядавче?

•І
ee

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

Той самий.

МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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SAME TONE.
Let us not feast like Jews, for our Passover too has been
sacrificed for us, Christ God. But let us purify ourselves from all
defilement, and sincerely beseech Him, ‘Arise, Lord, save us as
You love humankind’.
SAME TONE.
Your Cross, Lord, is life and resurrection for Your people; and
putting our trust in it, we praise You our crucified God. Have
mercy on us.

•Glory
ee

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

•THEOTOKION, SAME TONE.
When She who bore You saw You hanging on the Cross,
O Christ, She cried out, ‘What is this strange mystery that
I see, My Son? How are You dying on a tree, nailed in the flesh,
O Giver of life?’

•Both
ee

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

The same again.

SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, 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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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.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо благословилося ім’я Твоє, і прославилося
Царство Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ДИЯКОН:

•СІДАЛЬНИЙ, ГЛАС 4.
Викупив Ти нас, Господи, з прокляття старого закону
чесною Твоєю кров’ю. Коли на хресті Тебе було розп’ято,
а списом проколото, то став Ти джерелом безсмертя для
людей; Спасе наш, слава Тобі.
ee
Слава

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

Той самий.

ЄВАНГЕЛІЯ ШОСТА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
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DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,

most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together 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 blessed is Your name and glorified is Your
Kingdom, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

•KATHISMA, TONE 4.
By Your precious blood You have redeemed us from the
curse of the law; nailed to the Cross and pierced by the lance,
You have become a source of immortality for humankind.
Our Saviour, glory to You!
ee
Glory

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

The same again.

THE SIXTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the
Holy Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
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ВІРНІ: І духові твоєму.

ІЄРЕЙ: Від Марка Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

євангЕліЯ шоста
ВІД МАРКА 15:16–32
ЗАЧАЛО 67

О

дного разу, воїни ж одвели Його в середину двора,
цебто в претор, і зібрали всю ватагу. 17. І одягли Його
в багряницю і, сплівши вінець з тернини, положили
на Нього. 18. І почали вітати Його й казати: радуйся, Царю
Іудейський! 19. І били Його по голові тростиною, і плювали
на Нього та, падаючи на коліна, кланялись Йому. 20. І коли
вже назнущались над Ним, то зняли з Нього багряницю й
одягли Його в одежу Його, та й повели розпинати Його.
21. І примусили одного прохожого Симона Киринейського,
що йшов з поля, батька Александрового й Руфового, щоб
ніс хрест Його. 22. І привели Його на місце Голгофу, цебто
сказати: лобне місце. 23. І дали Йому пити вино з смирною,
Він же не прийняв. 24. І ті, що розпинали Його поділили одежу
Його, кинувши жереб на неї, кому що взяти. 25. Була ж третя
година, і розп’яли Його. 26. І був напис вини Його написаний:
Цар Іудейський. 27. І з Ним розп’яли двох розбійників, одного
з правого, і одного з лівого боку Його. 28. І справдилось
писання, що каже: і до беззаконників прирівняли Його.
29. І ті, що проходили побіч, глузували з Нього, похитуючи
головами своїми й кажучи: овва! Ти, що руйнуєш храм
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FAITHFUL: And to your spirit.

PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to Mark.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.

The sixth Gospel
MARK 15:16–32
PERICOPE 67

A

t that time, the soldiers led Jesus into the courtyard, that
is the praetorium, and summoned the whole cohort.
17. They clothed Him in purple and having plaited a crown
of thorns placed it on Him, 18. and they began to salute Him and
say, ‘Hail, King of the Jews!’ 19. And they kept striking His head
with a reed and spitting on Him, and they bowed the knee and
did Him homage. 20. And when they had mocked Him they took
off the purple and dressed Him in His own clothes and led
Him out to crucify Him. 21. And they forced Simon, a Cyrenian,
who was coming from the country, the father of Alexander
and Rufus, to carry His cross. 22. And they bring Him to a place
Golgotha, which means place of a skull. 23. And they gave Him
wine drugged with myrrh to drink: but He received it not. 24. And
when they had crucified Him, they parted His garments, casting
lots upon them, what every man should take. 25. It was the third
hour and they crucified Him. 26. And the inscription of His charge
ran, ‘The King of the Jews.’ 27. And with Him they crucified two
thieves, one on the right and one on the left. 28. And the scripture
was fulfilled which says, ‘He was counted among transgressors’.
29. And the passers-by blasphemed Him, shaking their heads and
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і в три дні будуєш! 30. спасися Сам і зійди з хреста.
31. Теж
і первосвященики з книжниками насміхаючись,
говорили один до однгого: інших спасав, чи вже ж спасти
Себе не може? 32. Христос, Цар Ізраїльський нехай же тепер
зійде з хреста, щоб ми бачили, і повіримо Йому.
ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)

БЛАЖЕННІ З ТРОПАРЯМИ, ГЛАС 4.
У Царстві Твоїм пом’яни нас, Господи, коли прийдеш у
Царство Твоє.
ee
Блаженні

убогії духом, бо їхнє є Царство Небесне.

ee
Блаженні

ті, що плачуть, бо вони втішаться.

ee
Блаженні

лагідні, бо вони успадкують землю.

Адам через дерево раю позбавився, розбійник через
древо хреста в раю оселився. Перший скуштував і заповідь
порушив Творця; другий, розіп’ятий, визнав Тебе — Бога в
таїні. Пом’яни і нас, Спасе, у Царстві Твоїм.
ee
Блаженні

голодні і спрагнені правди, бо вони наситяться.
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saying, ‘Aha! You who would destroy the temple and rebuild it
in three days! 30. Save Yourself and come down from the cross.’
31. Likewise the chief priests also mocked Him among themselves
with the scribes and said, ‘He saved others. He cannot save
Himself. 32. Let Christ the King of Israel now come down from the
cross, that we may see and believe in Him.’
FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)

THE BEATITUDES WITH TROPARIA, TONE 4.
In Your Kingdom, remember us, O Lord, when You come in
Your Kingdom.
ee
Blessed

are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of

heaven.
ee
Blessed

are they that mourn, for they shall be comforted.

ee
Blessed

are the meek, for they shall inherit the earth.

Through a tree Adam became an exile from Paradise; but
through the tree of the Cross the Thief made Paradise his
home: for the former through tasting set aside his Maker’s
commandment, while the latter, crucified with Him, confessed
the hidden God, as he cried, ‘Remember me in Your kingdom’.
ee
Blessed

are those who hunger and thirst after righteousness,
for they shall be filled.

56

Беззаконники купили в ученика Творця закону і, як
злочинця, привели Його на суд Пилатові, і кричали; розіпни!
— Того, що їм у пустелі манну посилав. Ми ж, наслідуючи
праведного розбійника, з вірою промовмо: пом’яни і нас,
Спасе, у Царстві Твоїм.
ee
Блаженні

милостиві, бо вони помилувані будуть.

Зборище боговбивць, беззаконний народ юдейський,
несамовито кричав Пилатові: розіпни Христа невинного,
а відпусти нам Варавву. Ми ж звернемося до Христа
словами розбійника благорозумного: пом’яни нас, Спасе, у
Царстві твоїм.
ee
Блаженні

чисті серцем, бо вони Бога побачать.

Життєдайні Твої ребра, як із раю, виточують джерело
— Церкву Твою, Христе, наче словесний наповнюють
рай, і в ній розділяються начала — чотири Євангелії, світ
наповнюючи, творіння звеселяючи і всіх людей навчаючи
вірно поклонятися Царству Твоєму.
ee
Блаженні

миротворці, бо вони синами Божими назвуться.

Розіп’явся єси мене ради, щоб дати мені відпущення;
проколотий Ти був у ребра, щоб краплю життя виточити
мені; цвяхами прибитий був, щоб я, глибиною страждань
Твоїх переконаний, до величі могутности Твоєї взивав:
Життєдавче Христе, слава Хресту Твоєму, Спасе, і
Страстям Твоїм.
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The lawless bought the Maker of the Law from a disciple,
and as a lawbreaker stood Him before Pilate’s judgement seat,
crying, ‘Crucify’ the One who gave them manna in the desert.
While we, imitating the just Thief, cry with faith, ‘Remember us
also, O Saviour, in Your kingdom’.
ee
Blessed

are the merciful, for they shall obtain mercy.

The swarm of those who slew God, the lawless nation of
the Jews, in their frenzy cried out to Pilate, ‘Crucify’ Christ,
the innocent. They rather asked for Barabbas. But we address
to Him the words of the grateful Thief, ‘Remember us also,
O Saviour, in Your kingdom’.
ee
Blessed

are the pure in heart, for they shall see God.

Your life-bearing side, gushing up like a spring in Eden, gives
drink to Your Church, O Christ, as a spiritual Paradise, from
there dividing, as into four heads, into four Gospels, it waters the
World, making creation glad and faithfully teaching the nations
to worship Your Kingdom.
ee
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.

You were crucified for my sake, that for me You might be a
source of forgiveness. You were pierced in the side, that for me
You might gush forth streams of life. You were transfixed by nails,
that I, assured of the height of Your power by the depth of Your
sufferings, might cry to You, O Christ, giver of life, ‘Glory to Your
Cross, O Saviour, glory to Your Passion!
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ee
Блаженні

гнані за правду, бо їх є Царство Небесне.

Коли Тебе розпинали, Христе, все творіння, дивлячись,
тремтіло; основи землі захиталися зі страху перед
могутністю Твоєю, світила затьмарилися; церковна завіса
роздерлася, гори затряслися, скелі розпалися; і розбійник
вірний кличе з нами: Спасе, пом’яни і нас у Царстві Твоїм.
ee
Блаженні

ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, та
ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиво, Мене
ради.

Рукопис гріхів наших на хресті роздер Ти, Господи, і,
прилучившись до мертвих, тамтешнього мучителя зв’язав і
визволив усіх із кайданів смерти Воскресінням Своїм, яким
ми просвітилися, Чоловіколюбче Господи, і взиваємо до
Тебе: пом’яни і нас, Спасе, у Царстві Твоїм.
Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода вам на
небесах.
Ти, що вознісся на хрест, і смерти силу зруйнував, і
скасував як Бог, колишній присуд за гріх наш, Господи,
розбійникового покаяння сподоби і нас, Єдиний
Чоловіколюбче. Ми вірою Тобі служимо, Христе Боже наш,
і взиваємо до Тебе: пом’яни і нас, Спасе, у Царстві Твоїм.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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ee
Blessed

are they that are persecuted for righteousness’ sake,
for theirs is the kingdom of heaven.

When You were crucified, O Christ, all creation saw and trembled. The foundations of the earth quaked with fear of Your might.
The lamps of heaven hid themselves and the veil of the Temple
was rent. The mountains quailed, and rocks were split, and with
us the faithful Thief cries to You, O Saviour, ‘Remember’.
ee
Blessed

are you when they shall revile and persecute you, and
speak all manner of evil against you falsely for My sake.

On the Cross, Lord, You tore up our record, and numbered
among the dead, You bound the tyrant there, delivering all from
the bonds of death by Your Resurrection, through which we have
been enlightened, O Lord who love humankind, and we cry to
You, ‘Remember us also, Saviour, in Your kingdom’.
Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in
heaven.
Lifted up on the Cross, destroying the power of death and as
God wiping out the record against us, O Lord, only Lover of humankind, grant the repentance of the Thief also to us who worship in faith, Christ our God, and who cry to You, ‘Remember us
also, Saviour, in Your kingdom’.
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
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Однодумно, всі вірні, помолімося, щоб достойно
прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа — Єдиницю
Божества, що в Трьох Особах незлитно перебуває, —
істинну, нероздільну і неприступну, Яка визволяє нас від
муки вогненної.
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

БОГОРОДИЧНИЙ.
Матір Твою, Христе, що непорочно Тебе тілом породила
і після Різдва Твого воістину залишилася Дівою чистою.
— Її приводимо в молитву, Владико Многомилостивий,
щоб прощені були гріхи тим, хто взиває: пом’яни нас, Спасе,
у Царстві Твоїм.
МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: 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.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Тебе хвалять усі сили небесні, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас,
і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
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Let all of us believers pray with one accord to glorify worthily the Father, the Son and the Holy Spirit, a Unity of Godhead
existing in Three Persons, remaining without confusion, simple,
undivided and unapproachable, through whom we are delivered
from the fire of eternal punishment.
ee
Both

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

THEOTOKION.
O Christ, Your Mother, who bore You in the flesh without seed,
was truly Virgin and remained inviolate after child-birth, we
bring in intercession, most merciful Master, to grant pardon of
offences to those who ever cry, ‘Remember us also, Saviour, in
Your kingdom’.
SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect us,
O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,
most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together 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 all the powers of heaven praise You, and to You
they ascribe glory, to 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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ПРОКИМЕН, ГЛАС 4.
Поділили ризи мої поміж себе і про одежу мою кидали
жереба. (Пс. 21. 19)
Стих: Боже, Боже мій! Зглянься на мене! Нащо Ти покинув
мене? (Пс. 21, 1-2)

ЄВАНГЕЛІЯ СЬОМА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Матфея Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

євангЕліЯ сьома
ВІД МАТФЕЯ 27:33–54
ЗАЧАЛО 113

О

дного разу, прийшовши воїни на місце, що зветься
Голгофа, цебто сказати: Лобне місце, 34. дали Іисусові
випити оцту, змішанного з жовчею; і Він, покуштувавши,
не схотів пити. 35. Ті ж, що розп’яли Його, поділили одежу
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PROKEIMENON, IN THE 4TH TONE.
They parted my garments among them; and cast lots for my
clothing. (Ps. 21. 19)
Verse: God, my God, attend to me; why have you forsaken me?
(Ps. 21, 1-2)

THE SEVENTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to John.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.

The Seventh Gospel
MATTHEW 27:33–54
PERICOPE 113

A

t that time, the soldiers 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
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Його, кидаючи жереб; 36. І сидячи, стерегли Його там. 37.
І прибили над головою Його напис вини Його: Цей Іисус,
Цар Іудейський. 38. Тоді розп’яли з Ним двох розбійників,
одного з правого, а одного з лівого боку. 39. Ті, 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 Його. 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 зкричав Іисус 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. 49. А інші говорили: постій, побачимо, чи прийде
Ілія спасти Його. 50. Іисус же, знов зкрикнувши голосно,
спустив дух. 51. І ось завіса в храмі роздерлась надвоє од
верху до низу, і земля затрусилась, і скелі порозпадались,
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 Іисуса, побачивши, що земля трусилась,
і що тут діялось, дуже полякались і казали: істинно Він був
Син Божий.
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garments, casting lots. 36. Then they sat down and watched Him
there. 37. And over His head they 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. 39. The 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, ‘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.’
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ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)
На цьому закінчуються єктенії й кадіння — аж до останньої Євангелії.
Потім, читання про святих і спасительних Страстей Господа нашого Ісуса
Христа, творіння преподобного отця нашого Єфрема Сиріна. А після нього:

ПСАЛОМ 50.
Помилуй 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. 15. 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.
3.
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FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)
From this point, there are no further litanies or censing — until the final Gospel
reading.
Then follows a reading from our Venerable Father Ephrem the Syrian on the
Passion of the Saviour, and after it:

PSALM 50.
Have mercy on me, O God, according to Your great mercy;
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, 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.
3.
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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.
18.

ЄВАНГЕЛІЯ ВОСЬМА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Луки Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
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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.
17.

THE EIGHTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to John.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.
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євангЕліЯ Восьма
ВІД ЛУКИ 23:32–49
ЗАЧАЛО 111

О

дного разу, вели з Іисусом і інших двох злочинців з Ним
на смерть. 33. І як прийшли на місце, що зветься Лобне,
там розп’яли Його і злочинців, одного з правого, а
другого з лівого боку. 34. Іисус же говорив: Отче! відпусти їм,
бо вони не знають, що роблять. Коли ж ділили одежу Його,
кидали жереб. 35. І стояли люди, дивлячись. Насміхались же
з ними і начальники, кажучи: інших спасав, нехай же спасе
Себе, коли Він Христос, вибранець Божий. 36. Глузували
ж з Нього і воїни, приступаючи і підносячи Йому оцет,
37. і казали: коли Ти царь Іудейський, спаси Себе. 38. Був же
і напис, написаний над Ним письмом грецьким, римським і
єврейським: Цей є цар Іудейський. 39. Один 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 Іисусові: пом’яни
мене, Господи, як прийдеш у Царство Твоє. 43. І сказав йому
Іисус: істинно кажу тобі: сьогодні зо Мною будеш у раю.
44. Було ж коло шостої години, і сталась тьма по всій землі
аж до години дев’ятої, 45. і сонце затьмилось і завіса храмова
роздерлась посередині. 46. І скрикнувши голосно, Іисус
сказав: Отче! у Твої руки оддаю дух Мій. І це сказавши,
віддав духа. 47. Сотник же, бачивши, що сталось, прославив
Бога, кажучи: істинно Чоловік Цей був праведний.
48. І ввесь народ, що зійшовсь на це дивовище, бачивши, що
сталось, вертавсь, б’ючи себе у груди. 49. Стояли ж іздалека
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The eighth Gospel
LUKE 23:32–49
PERICOPE 111

A

t that time, two others, who were criminals, were led out with
Jesus to be executed with Him. 33. And when they came to the
place called the Skull, they crucified Him and the criminals
there, one on the right and one on the left. 34. But Jesus said, ‘Father, forgive them; for they do not know what they are doing.’ They
divided His garments and cast lots. 35. And the people stood watching. While the rulers with them reviled Him saying, ‘He saved others, let Him save Himself, if He is the Christ, the chosen one of
God.’ 36. The soldiers too mocked Him, coming up and offering Him
vinegar 37. and saying, ‘If You are the king of the Jews, save Yourself.’ 38. And His charge was written up over Him in Greek, Roman
and Hebrew letters, ‘This is the King of the Jews.’ 39. One 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.’ 44. It was about the
sixth hour and there was darkness over the whole land until the
ninth hour, 45. and the sun was darkened and the veil of the temple
was rent in the middle. 46. And Jesus, crying out with a loud voice,
said, ‘Father, into Your hands I entrust My spirit.’ And having said
this, He breathed His last. 47. When the centurion saw what had
happened, he glorified God, saying, ‘Indeed this was a just man.’
48. And all the crowds which had gathered for this spectacle when
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всі знайомі Його і жінки, що прийшли за Ним з Галилеї, і
дивились на те.
ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)

Після цього співаємо Канон: трипіснець преподобного Косьми, ірмоси по
двічі, тропарі двома кліросами разом.

ТРИПІСНЕЦЬ, ГЛАС 6.
ПРЕП. КОСЬМИ

•ПІСНЯ 5.
Ірмос: Зранку молюся Тобі, що милосердя ради зубожив

Себе непорушно, і до страждань безстрасно довів Себе,
Слово Боже, мир подай мені грішному, Чоловіколюбче.
(двічі)
Приспів: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Умивши ноги й очистивши себе нині причастям Таїнства
Божественного Твого, Христе, служителі від Сіону зійшли
з Тобою на велику Елеонську гору, славлячи Тебе,
Чоловіколюбче.
Дивіться, друзі, — сказав Ти, — не бійтеся: нині бо
наближається час, коли мене візьмуть і вб’ють руками
беззаконників. Ви ж усі розійдетесь і Мене покинете;
Я ж зберу вас проповідувати про Мене, Чоловіколюбця.
КАТАВАСІЯ.

Зранку молюся Тобі…
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they saw what had taken place, returned home beating their
breasts. 49. While His acquaintances stood at a distance, and the
women who had followed Him from Galilee, and saw these events.
FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)
We begin the Canon by St Kosmas. In each Ode the Irmos is sung twice, and the
troparia are repeated to make twelve. The Irmos is repeated as Katavasia.

THREE-ODE CANON, TONE 6.
BY ST. KOSMAS

•ODE 5.
Irmos: ‘I rise for You at dawn, who through compassion without

change emptied Yourself for the one who had fallen, and
impassibly bowed Yourself to the Passion, O Word of God. Grant
me peace, O Lover of humankind.’ (twice)
Refrain: Glory to You, Lord, glory to You.

When their feet had been washed and they had been cleansed
by participation in the divine Mystery, O Christ, Your servants
went with You from Sion up to the great Mount of Olives, singing
Your praises, O Lover of humankind.
‘See, My friends’, You said, ‘Do not be afraid, for now the
hour is near for Me to be taken and to be slain by the hands
of transgressors; while you will all be scattered and leave Me;
whom I shall gather to proclaim Me the Lover of humankind.
KATAVASIA.

I rise for you at dawn…
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МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: 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.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Ти бо єси Цар миру, і Тобі славу возсилаємо, Отцю,
і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
КОНДАК, ГЛАС 8.
СВ. РОМАНА

Заради нас розіп’ятого, прийдіть, усі оспіваємо, Його ж
бо бачила Марія на хресті і промовляла: хоч і терпиш Ти
розп’яття, але Ти — Син Мій і Бог Мій.
ІКОС.
Коли побачила Агниця Агнця, Якого на заколення вели,
з розпущеним волоссям пішла за Ним з іншими жінками і
взивала: куди йдеш, Сину Мій? Ради чого так поспішаєш
Ти? Чи не другий шлюб справляють у Кані Галилейській, і
Ти поспішаєш туди, щоб воду на вино перетворити? Чи піти
і Мені з Тобою, Сину Мій, чи краще чекати, поки Ти повернешся? Скажи Мені хоч слово, Слово Боже, не йди мовчки
мимо Мене, чистою Мене зберігши, Ти бо єси Син і Бог Мій.
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SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect us,
O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,
most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together 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 You are the King of peace and the Saviour of our
souls, and to You we give glory, to the Father, Son and Holy
Spirit, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
KONTAKION, TONE 8.
BY ST. ROMANOS

Come, let us all praise Him who was crucified for us; for Mary
looked upon Him on the Tree and said: ‘Though You endure the
Cross, yet You are my Son and my God.’
IKOS.
As she saw her own Lamb being dragged to slaughter Mary,
the Ewe-lamb, worn out with grief, followed with other women,
crying out, ‘Where are You going, My child? For whose sake are
You completing the course so fast? Is there once again another
wedding in Cana? And are You hurrying there now to make wine
for them from water? Should I go with You, My Child, or rather
wait for You? Give me a word, O Word; do not pass Me by in
silence, You who kept Me pure, my Son and My God.’
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СИНАКСАР.
І читаємо Синаксар дня. А потім:

У Святу і Велику П’ятницю, ми вшановуємо святих, спасительних і страшних страждань Господа і Бога, і Спаса
нашого Ісуса Христа, які Він задля нас добровільно перетерпів: оплювання, побиття, удари, паплюження, глузування, багряну одежу, тростину, губку, оцет, цвяхи, спис, і після
всіх цих — Хрест і смерть; а також спасаюче визнання на
хресті благорозумного розбійника, що розп’ятий з Ним був.
СТИХИ НА РОЗП’ЯТТЯ.
Ти, Боже, живий – і умертвлений на древі;
О, обнажений мертвець – і Слово Бога Живого.
СТИХИ НА БЛАГОРОЗУМНОГО РОЗБІЙНИКА.
Зачинені врата Едему розбійник відкрив;
Вставивши ключ: Пом’яни мене!

Христе Боже, по невимовному і безмірному Твоєму
милосердю, помилуй нас. Амінь.

•ПІСНЯ 8.

Ірмос: Стовп богопротивної злоби божественні отроки

осоромили; на Христа теж розлютоване беззаконників
зборище замислює марно: убити намагається Життяподавця; що Його всяке творіння благословить, славлячи
повіки.
Приспів: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
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THE MENOLOGION OF THE DAY.
We read the Menologion of the day. And then the following notice:

On holy and great Friday we remember the holy, saving
and dread Sufferings of our Lord and God and Saviour, Jesus
Christ: the spittings, the blows, the buffetings, the outrages, the
mockings, the purple cloak, the reed, the sponge, the vinegar,
the nails, the lance and above all the Cross and death, which He
accepted willingly for our sake; but also the saving confession
on the cross of the Good Thief, crucified with Him.
VERSES ON THE CRUCIFIXION.
You are the living God, slain on a Tree,
O naked corpse, and Word of living God.
VERSES ON THE GOOD THIEF
Eden’s locked gates the Thief has opened wide,
By putting in the key, ‘Remember me’.

In Your ineffable and all unbounded compassion, Christ our
God, have mercy on us. Amen.

•ODE 8.
Irmos: ‘The godly youths made a spectacle of the monument of

ungodly evil; while Sanhedrin of the lawless raged and took vain
counsel against Christ; thought to slay the One who holds life in
His palm; whom all creation blesses and glorifies to the ages.’
Refrain: Glory to You, Lord, glory to You.
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ТРОПАРІ.
Відженіть нині з повік ваших сон, — сказав ученикам
Христос: у молитві пильнуйте, щоб не впасти у спокусу,
а особливо Ти, Симоне, бо сильнішому більша спокуса,
розумій, Петре, Мене; Його ж усе творіння благословляє,
славлячи повіки.

Зрадливого слова ніколи не скажу Тобі устами моїми,
Владико, з Тобою й умру, як благорозумний, хоч і всі
відійдуть, — промовив Петро, — не тіло і не кров, а Отець
Твій відкрив мені Тебе: Його ж усе творіння благословляє,
славлячи повіки.
Божественної премудрости й розуму не всю глибину
пізнав ти; глибини Моїх задумів не збагнув ти, чоловіче,
— сказав Господь. Будучи плоттю, не хвалися, бо тричі
відречешся від Мене; Його ж усе творіння благословляє,
славлячи повіки.
Відречешся, Симоне Петре, і вчиниш це скоро, як
сказано; до тебе підійде одна служниця і застрашить тебе,
— сказав Господь; та, гірко заплакавши, ти знову знайдеш
Мене Милостивим; Його ж усе творіння благословляє,
славлячи повіки.
Стих: Хвалимо, благословимо, поклоняємось Господеві,

оспівуючи і прославляючи Його по всі віки.
КАТАВАСІЯ.
Стовп богопротивної злоби…
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TROPARIA.
‘Now shake sleep from your eyelids, my disciples’, You said,
O Christ, ‘But watch with prayer, lest you slip into temptation;
especially you, Simon: for to the mighty comes the greater
temptation. Know Me, Peter, whom all creation blesses and
glorifies to the ages’.

‘I will never utter a profane word from my lips, Master; I will die
with You gladly, though all deny You’, cried Peter, ‘Neither flesh
nor blood, but Your Father revealed You to me; You whom all
creation blesses and glorifies to the ages’.
‘You have not searched out the whole depth of divine wisdom
and knowledge; you have not, my friend, grasped the abyss of
My judgements’, said the Lord. ‘Being flesh then, do not boast;
for you will three times deny Me, whom all creation blesses and
glorifies to the ages’.
‘You protest, Simon Peter, against what you will speedily be
persuaded to do, as it has been foretold, and a maid servant
suddenly approaching will frighten you. Weeping bitterly you will
nevertheless find Me merciful, whom all creation blesses and
glorifies to the ages’.
Verse: We praise, bless and worship the Lord; praise and exalt

Him to all the ages.
KATAVASIA.
The godly youths made a spectacle of the monument…

68

«Величає душа моя Господа» не співаємо, а тільки ірмос 9-ї пісні.

•ПІСНЯ 9.
Ірмос: Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від

Серафимів, що без істління Бога-Слово породила, сущую
Богородицю, Тебе величаємо.
Приспів: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

ТРОПАРІ.
Пагубне зборище богопротивників, лукавих боговбивць
зібрання стало перед Тобою, Христе, і, як злочинця, вело
Творця всіх: Тебе ж ми величаємо.

Закону не розуміючи, нечестиві, дарма, що чули голос
пророків, — як ягня, повели Владику всіх, щоб беззаконно
вбити; Його ж ми величаємо.
Призначене людям Життя священики з книжниками,
уражені злою заздрістю, віддали на смерть єством
Життєдавця; Його ж ми величаємо.
Обступили Тебе, як хижі звірі, і по щоках били Тебе,
Царю, допитуючи, неправдиво свідчили проти Тебе;
все перетерпів Ти й усіх спас єси.
КАТАВАСТІЯ.
Чеснішу від Херувимів…
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The Magnificat is not sung, but instead the 9th Ode.

•ODE 9.
Irmos: Greater in honour than the Cherubim and beyond

compare more glorious than the Seraphim, without corruption
you gave birth to God the Word; truly the Mother of God, we
magnify You.
Refrain: Glory to You, Lord, glory to You.

TROPARIA.
A destructive band of wicked men, hateful to God; an assembly
of slayers of God came upon You, O Christ, and dragged away
as a malefactor You, the Creator of all things, whom we magnify.

The impious, ignorant both of the Law and the voices of the
Prophets, meditating vain things, unjustly dragged away to slaughter as a sheep You, the Master of all things, whom we magnify.
The priests with the scribes, wounded by envious malice,
handed over to the nations, to be done away with, the One who
by nature is Life, and the Giver of life, whom we magnify.
They surrounded You like many dogs, Sovereign Lord; they
struck Your cheek with a blow; they questioned You, they bore
false witness against You, and You, enduring all things, saved us
all.
KATAVASIA.
Greater in honour than the Cherubim…
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МАЛА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: 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.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Тебе хвалять усі Сили Небесні, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і
повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ЕКЗАПОСТИЛАРІЙ, ГЛАС 3.
Розбійника благорозумного в той же час раю сподобив
єси, Господи; і мене древом хресним просвіти і спаси мене.
(тричі)

ЄВАНГЕЛІЯ ДЕВ’ЯТА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
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SMALL LITANY.
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect us,
O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most holy, most pure,
most blessed and glorious Lady, the Theotokos and Ever-Virgin
Mary together 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 all the Powers of heaven praise You, and to You
we give glory, Father, Son and Holy Spirit, now and for ever and
to the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
EXAPOSTILARION, TONE 3.
O Lord, who on that very day made the Thief worthy of
Paradise, so by the tree of the Cross enlighten and save me.
(thrice)

THE NINTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
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ІЄРЕЙ: Від Іоана Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

євангЕліЯ Дев’ята
ВІД ІОАНА 19:25–37
ЗАЧАЛО 61

О

дного разу, стояли ж коло хреста Іисусового Мати
Його і сестра Матері Його Марія Клеопова, і Марія
Магдалина. 26. Іисус же, побачивши Матір і ученика, що
стояв тут, якого Він любив, каже до Матері Своєї: Жоно!
це син Твій. 27. Потім каже ученикові: це Мати твоя. І з того
часу ученик той взяв Її до себе. 28. Після цього Іисус, знаючи,
що вже все звершилось, щоб справдилось писання,
говорить: прагну. 29. Стояла ж посудина повна оцту. Воїни,
намочивши губку в оцет і настромивши її на тростину,
піднесли до уст Його. 30. Коли ж Іисус прийняв оцту, сказав:
звершилось! І схиливши голову, оддав духа. 31. 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 воїни і
першому перебили голінки і другому, розп’ятому з Ним.
33. Коли ж, підійшовши до Іисуса, 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:
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PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to John.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.

The Ninth Gospel
JOHN 19:25–37
PERICOPE 61

A

t that time, there stood by the Cross of Jesus His Mother and
His Mother’s sister, Mary wife of Cleopas and Mary Magdalen. 26. And Jesus, seeing His Mother and the disciple whom
He loved standing beside Him, says to His Mother, ‘Woman, behold Your son.’ 27. Then He says to the disciple, ‘Behold your Mother.’ And from that hour the disciple took Her to his own home.
28. After this Jesus, knowing that all things had been accomplished,
that the Scripture might be fulfilled says, ‘I thirst.’ 29. Now there was
a vessel there full of vinegar; so having filled a sponge with vinegar and put in on a branch of hyssop they held it to His mouth.
30. So when Jesus had taken the vinegar He said, ‘It is accomplished’, and bowing His head He gave up the spirit. 31. The 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, and his witness is true.
And he knows that he speaks the truth, so that you too may
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зглянуть на Того, Кого прокололи.
ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)

•ХВАЛІТНІ, ГЛАС 3.
ВІРНІ: Все, що дише нехай хвалить Господа. Хваліте

Господа з небес, хваліте Його во вишніх. Тобі належить
пісня Богові. Хваліте Його, всі ангели Його, Хваліте Його,
всі сили Його. Тобі належить пісня Богові.
ПСАЛОМ 148.
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, старі з молодими, 13. нехай хвалять ім’я Господнє,
бо прославилось ім’я Його Одного. Слава Його на небі і
на землі. 14. Він підніс силу людей Своїх, Славу всіх святих
Своїх, синів Ізраїлевих, близьких Йому.
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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’.
FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)

•LAUDS, TONE 3.
FAITHFUL: Let every breath praise the Lord. Praise the Lord

from the heavens, praise Him in the highest. To You, O God is
due our song. Praise Him, all you His angels: praise Him, all you
His hosts. To You, O God is due our song.
PSALM 148.
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 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.
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ПСАЛОМ 149.
1. Співайте 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.
ПСАЛОМ 150.
1. Хваліте Бога в святих Його. Хваліте Його в утвердженні
сили Його. 2. Хваліте Його в могутності сили Його; хваліте
Його за безмежну велич Його.
СТИХИРА, ГЛАС 3.
ВІЗАНТІЯ.

Два лукавих переступи вчинив первородний син Мій,
Ізраїль; покинув Мене — Джерело води живої — і викопав
собі криницю безводну, Мене на хресті розп’яв, а Варавву
випросив і визволив. Небо вжахнулося від цього і сонце
сховало проміння. Ти ж, Ізраїлю, не посоромився, а на
смерть видав Мене. Прости їм, Отче Святий, бо не знають,
що вчинили.
Хваліте Його голосом сурми; хваліте Його на арфі та
гуслях.
3.
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PSALM 149.
1. Sing to the Lord a new song; sing His praises in the congregation 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.
PSALM 150.
1. Praise God in His saints, praise Him in the firmament of His
power. 2. Praise Him in His mighty acts, praise Him in proportion
to the magnitude of His greatness.
STICHERON, TONE 3.
BY VYZANTIOS.

‘Israel My firstborn son has done two wicked things: he has
abandoned Me, source of the water of life, and dug for himself
a broken well. He has crucified Me on a tree, but asked for
Barabbas and released him. Heaven was amazed at this and the
sun hid its rays; while you, Israel, felt no shame, but handed Me
over to death. Forgive them, holy Father, for they do not know
what they have done’.
Praise Him with the sound of trumpet, praise Him with
psaltery and harp.
3.
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Той самий.

Хваліте Його хором під тимпани; хваліте Його на струнах
і органах.
4.

ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
СТУДІЙСЬКИЙ.

Кожна частина святого Твого тіла безчестя за нас перетерпіла: голова — терновий вінець, лице — заплювання,
щоки — удари, уста — жовч, розбавлену оцтом за смаком,
вуха — хулу злочесну, плечі — биття, рука — тростину,
руки й ноги — цвяхи, ребра — спис, а все тіло — розп’яття
на хресті. Ти, що постраждав за нас і від страждань визволив нас, чоловіколюбства ради зійшов до нас і возніс нас,
Всесильний Спасе, помилуй нас.
Хваліте Його на органах милозвучних; хваліте Його на
органах і зі співом. 6. Все, що дише нехай хвалить Господа.
5.

ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
ВІЗАНТІЯ.

Коли Тебе було розіп’ято, Христе, все творіння, дивлячись,
затремтіло, основи землі затряслися від страху перед
силою Твоєю. Народ юдейський, що нині підніс Тебе на
хрест, загинув; церковна завіса надвоє роздерлася; мертві
з гробів воскресли; сотник, бачивши чудо, вжахнувся;
Мати Твоя, що тут же стояла у великій скорботі, ридаючи
як Мати, промовляла: як Мені не плакати і в груди Себе не
бити, бачачи Тебе нагим, засудженим і на хресті розіп’ятим?
Ти, що був розіп’ятий, і похований, і воскрес на третій день
із мертвих, Господи, слава Тобі.
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The same again.

Praise Him with timbrel and dance, praise Him with strings
and flute.
4.

SAME TONE.
STUDITE.

Each member of Your holy flesh endured dishonour for our
sake: Your head the thorns; Your face the spittings; Your cheeks
the blows; Your mouth the taste of gall mixed with vinegar; Your
ears the impious blasphemies; Your back the scourge and Your
hand the reed; Your whole body the stretching on the Cross;
Your joints the nails and Your side the lance. You suffered for our
sake, and freed us from passions, You stooped down to us in
your love for humankind, and raised us up. All powerful Saviour,
have mercy on us.
Praise Him with tuneful cymbals, praise Him with cymbals of
jubilation. 6. Let every breath praise the Lord.
5.

SAME TONE.
BY VYZANTIOS.

When it saw You crucified, O Christ, all creation trembled;
the foundations of the earth quaked with fear of Your might.
For when You were lifted up today, the Hebrew race perished;
the veil of the Temple was rent apart; the graves were opened,
and the dead arose from the tombs. The Centurion, seeing the
marvel, was afraid; while Your Mother, standing by, cried out,
lamenting as a mother, ‘How should I not lament, and beat My
breast, as I see You naked as one condemned, hanging on a
tree?’ Crucified, buried and risen from the dead, Lord, glory to
You!
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•Слава
ee

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

ГЛАС 6.
Зняли з Мене ризи Мої і одягли Мене в багряницю,
поклали на голову Мою терновий вінець і в праву руку дали
тростину, щоб Я сокрушив їх, як глиняні сосуди.

•І
ee

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

•ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Плечі Мої Я віддав на катування, лиця Свого не відвернув
від заплювання, стояв на суді перед Пилатом і хрест
перетерпів за спасіння світу.
ЄВАНГЕЛІЯ ДЕСЯТА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Марка Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
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•Glory
ee

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

TONE 6.
They stripped Me of My garments, and clothed Me in a scarlet
cloak; they placed a crown of thorns upon My head and put a
reed into My right hand, that I might smash them like a potter’s
vessels.

•Both
ee

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

•SAME TONE.
I gave My back to scourgings, while I did not turn away My face
from spittings. I stood at Pilate’s judgement seat and endured
the Cross for the salvation of the world.
THE TENTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to Mark.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.
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євангЕліЯ Десята
ВІД МАРКА 15:43–47
ЗАЧАЛО 69

О

дного разу, прийшов Іосиф з Арімафеї, поважний
радник 43. що і сам сподівавсь Царства Божого, і
насмілившись, прийшов до Пилата та просив тіла
Іисусового. 44. Пилат здивувався, що Він вже вмер, і
покликавши сотника, запитав, чи вже вмер. 45. І довідавшись
од сотника, віддав тіло Іосифові. 46. І той, купивши
плащаницю і знявши Його, обгорнув плащаницею і положив
Його у гробі, що вибитий був у скелі кам’яній, і привалив
камінь до дверей гробу. 47. А Марія Магдалина і Марія Іосієва
дивились, де Його положили.
ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)
ЧИТЕЦЬ: Тобі слава подобає, Господи Боже наш, і Тобі

славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ІЄРЕЙ: Слава Тобі, що показав нам світло.

МАЛЕ СЛАВОСЛОВ’Я.
ЧИТЕЦЬ: 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,
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The tenth Gospel
MARK 15:43–47
PERICOPE 69

A

t that time, Joseph of Arimathea, a noble councillor,
43. who was also waiting for the kingdom of God, went
boldly in to Pilate and asked for the body of Jesus. 44. Pilate
wondered if He were already dead, and after summoning the
centurion he asked him if He had died already. 45. And when he
had learned it from the centurion, he gave the body to Joseph.
46. And when he had bought a winding sheet and taken Him
down, he wrapped Him in the winding sheet and laid Him in a
grave that had been hewn out of the rock, and he rolled a stone
against the door of the grave. 47. Mary Magdalen and Mary mother
of Joses were watching where He was being laid.
FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord, glory to You!
(prostration)
READER: To you glory is due, O Lord, our God, and to you we

give glory, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit,
now and for ever and to ages of ages. Amen.
PRIEST: Glory to You who has shown us the light!

SMALL DOXOLOGY.
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,
Only-begotten Son, Jesus Christ; and Holy Spirit; Lord God,
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Господи Боже, Агнче Божий, Сину Отця, Ти, що береш гріхи
світу, помилуй нас. Ти, що береш гріхи світу, прийми молитву
нашу. Ти, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас. Бо Ти Єдиний Святий, Ти Єдиний Господь, Ісус Христос, задля слави
Бога Отця. Амінь.
Повсякчас благословлятиму Тебе і вихвалятиму ім’я
Твоє навіки і повік вікy. Господи, Ти пристановищем був
нам з роду в рід. Я сказав: «Господи, помилуй мене, зціли
душу мою, бо нагрішив я перед Тобою.» Господи, до Тебе
вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, бо в
Тобі джерело життя; у світлі Твоєму побачимо світло. Нехай
завжди буде милість Твоя на тих, що знають Тебе.
Сподоби, Господи, в день цей без гріха зберегтися нам.
Благословен єси, Господи Боже отців наших, і хвальне й
прославлене ім’я Твоє навіки. Амінь.
Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми уповаємо
на Тебе.
ee
Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх.
ee
Благословен єси, Владико, врозуми мене заповітами
Твоїми.
ee
Благословен 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.
Єктенія виголошується перед зачиненими Райськими дверима.
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Lamb of God, Son of the Father, You who take away the sin of
the world, have mercy on us, accept our supplication, You who
sits at the right hand of the Father, have mercy on us. For You
alone are Holy, You alone are Lord, Jesus Christ, to the glory of
God the Father. Amen.
Every day I will bless You, and Your name will I praise unto
ages and for ever and ever. Lord, You have been our refuge from
generation to generation. I said: “Lord, have mercy on me. Heal
my soul, for I have sinned against You.” Lord, I have fled to You.
Teach me to do Your will, for You are my God. For with You is
the fountain of life; in Your light we shall see light. Continue Your
mercy for those who know You.
Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without sin. Blessed
are You, O Lord, the God of our fathers, and praised and glorified
is Your name for ever. Amen.
Let Your mercy O Lord, be upon us, as we have set our hope
on You.
ee
Blessed are You, O Lord — teach me Your statutes.
ee
Blessed are You, O Master — give me understanding of Your
statutes.
ee
Blessed are You, O Holy One — enlighten me by Your
statutes.
O Lord, Your mercy endures forever; disdain not the work of
Your hands. To You is due praise, to You is due a song, to You
glory is due, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit,
now, and ever, and unto the ages of ages. Amen.
The Litany is intoned before the closed Heavenly Doors.
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БЛАГАЛЬНА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: Доповнімо ранню молитву нашу Господеві.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Дня 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.
ДИЯКОН: Християнського кінця життя нашого: безболізного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на
Cтрашному Cуді Христовім, просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.
ДИЯКОН: 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.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
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LITANY OF SUPPLICATION.
DEACON: Let us complete our morning prayer unto the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and protect us,
O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That this whole day 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, blameless 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 єси Бог милости, щедрот і чоловіко-любства,

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 вклонімо перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ проказує молитву:

ІЄРЕЙ: 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.
ІЄРЕЙ: 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.
ВІРНІ: Амінь.
ЄВАНГЕЛІЯ ОДИНАДЦЯТА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)
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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.
FAITHFUL: Amen.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
DEACON: Let us bow our heads to the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.
The PRIEST reads the following prayer:

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.
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.
THE ELEVENTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
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Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Іоана Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)

ДИЯКОН: Будьмо уважні.

євангЕліЯ одинадцята
ВІД ІОАНА 19:38–42
ЗАЧАЛО 62

О

дного разу, Іосиф з Аримафеї, що був ученик Іисуса,
тільки потайний з страху перед іудеями, просив
Пилата, щоб взяти тіло Іисусове, і Пилат дозволив.
Він тоді пійшов і взяв тіло Іисусове. 39. Прийшов і Никодим,
що приходив перше до Іисуса уночі, і приніс масть з смирни
і алоя фунтів з сотню. 40. І от узяли тіло Іисусове і обгорнули
Його покрівцями з пахощами, як є звичай ховати у іудеїв.
41. Був же на тім місці, де Його розп’яли, сад, а в саду новий
гріб, в якому ніхто ще не був положений. 42. Там-то ради
п’ятниці іудейської положили Іисуса, бо цей гріб був близько.
ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)
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DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to John.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.

The Eleventh Gospel
JOHN 19:38–42
PERICOPE 62

A

t that time, Joseph of Arimathea, who was a disciple of
Jesus, but in secret for fear of the Jews, asked Pilate that he
might take away the body of Jesus. And Pilate allowed him.
So he came and took the body away. 39. Now Nikodemos, who
had come to Jesus by night at first, also came, bringing a
mixture of myrrh and aloes, weighing about a hundred pounds.
40. So they took the body of Jesus and bound it in linen cloths
with sweet spices, as is the custom of the Jews in burying.
41. There was in the place where He had been crucified a garden,
and in it a new grave, in which no one had yet been laid.
42. There, since it was Friday, the day of Preparation for the Jews,
because the grave was nearby, they laid Jesus.
FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)
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•CТИХИРИ НА СТИХОВНІ, ГЛАС 1.
Ввесь світ мінився від страху, бачачи Тебе на хресті
розп’ятим, Христе; сонце потьмарилось, і основи землі
сколихнулися: все переносило страждання Сотворителю
світу. Господи, що ради нас страждання терпів, слава Тобі.
ГЛАС 2.
Стих: Поділили ризи мої поміж себе і про одежу мою
кидали жереба. (Пс. 21: 19)

Люди нечестиві й беззаконні! Для чого замишляєте
марне? Навіщо Життя засудили на смерть? О чудо
велике! Творець світу в руки беззаконників віддається і
Чоловіколюбець підноситься на хрест, щоб визволити з
пекла в’язнів, що взивають: довготерпеливий Господи,
слава Тобі.
Стих: І дали в їжу мені жовч і у спрагу мою напоїли Мене
оцтом (Пс. 68: 22).

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 з сльозами 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.
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•APOSTICHA, 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 this willingly for us. Lord,
glory to You!
TONE 2.
Verse: They parted my garments among them and cast lots for
my clothing. (Ps. 21: 19)

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!
Verse: They gave me gall for food; and for my thirst they gave
me vinegar to drink. (Ps. 68: 22)

Today the blameless Virgin, when She saw You hanging on
the Cross, with a mother’s love 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!
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Стих: Бог же, Цар наш, раніш віків учинив спасіння
посеред землі. (Пс. 73: 12)

Бачачи Тебе, розп’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.

•Слава
ee

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

ГЛАС 8.
Господи, коли сходив Ти на хрест, страх і трепет напав
на все творіння, але Ти заборонив землі поглинути тих, що
розпинали Тебе, а повелів, щоб пекло звільнило в’язнів.
Для оновлення людей, Судде живих і мертвих, прийшов Ти,
щоб дати життя, а не смерть. Чоловіколюбче, слава Тобі.

•І
ee

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

•ГЛАС ТОЙ САМИЙ.
Ось уже вмочається тростина для присуду, судді
неправедні судять Ісуса і засуджують на хрест; і страждає
все творіння, бачачи на хресті Господа, що мене ради
тілом страждав, Милосердний, Господи, слава Тобі.
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Verse: God is our king, He has wrought salvation in the midst of
the earth. (Ps. 73: 12)

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.

•Glory
ee

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

TONE 8.
Lord, when You ascended the Cross, fear and trembling fell
on creation; and You prevented the earth from swallowing those
who crucified You, while You ordered Hell to send back its
prisoners for the rebirth of mortals. Judge of the living and the
dead, You came to grant life and not death. Lover of humankind,
glory to You.

•Both
ee

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

•SAME TONE.
Already the pen of sentence is being dipped in ink by unjust
judges, and Jesus is being convicted and condemned to the
Cross; and creation, seeing its Lord on the Cross, is suffering.
But loving Lord, who for me suffer in Your bodily nature, glory to
You!
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ЄВАНГЕЛІЯ ДВАНАДЦЯТА.
ІЄРЕЙ: І щоб сподобитися нам вислухати Святої Євангелії,
Господа Бога молімо.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо
Святої Євангелії!
ДИЯКОН:

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ: Від Маефея Святої Євангелії читання.
ВІРНІ: e Слава Страстям Твоїм, Господи, слава Тобі. (поклін)
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

євангЕліЯ Дванадцята
ВІД МАТФЕЯ 27:62–66
ЗАЧАЛО 114

Н

а другий день, що після п’ятниці зійшлись первосвященики й фарисеї до Пилата, 63. Та й кажуть:
добродію! ми згадали, що Той обманець, як був ще
живий, сказав: на третій день воскресну; 64. То звели
стерегти гроб до третього дня, щоб ученики Його,
прийшовши в ночі, не вкрали Його й не сказали б народові:
воскрес із мертвих, і буде остання обмана гірша, ніж перша.
65. Пилат сказав їм: маєте сторожу, підіть, забезпечте, як
знаєте. 66. Вони пійшли, забезпечили гроб, запечатавши
камінь і приставивши сторожу.
83

THE TWELFTH GOSPEL.
PRIEST: And that He would count us worthy to listen to the Holy
Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Wisdom. Stand aright. Let us listen to the Holy

Gospel.
PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST: The reading is from the Holy Gospel according to

Matthew.
FAITHFUL: e Glory to Your Passion, O Lord, glory to You!
(prostration)
DEACON: Let us be attentive.

The Twelfth Gospel
MATTHEW 27:62–66
PERICOPE 114

O

n the next day, which is after the Preparation, the chief
priests and Pharisees came together to Pilate 63. and said,
‘Sir, we remember that that deceiver said while He was
still alive, ‘After three days I will arise.’ 64. Give orders then for
the tomb to be made secure until the third day, otherwise His
disciples may come at night and steal Him and tell the people
that He has been raised from the dead. And the last deception
will be worse than the first.’ 65. Pilate said, ‘You have a watch.
Go, make it as secure as you can.’ 66. So they went with the watch
and made the tomb secure by sealing the stone.
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ВІРНІ: e Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі.
(поклін)
Після прочитання, ІЄРЕЙ переносить Євангелію до вівтаря, із Райських
дверей благословляє нею вірних.

ЧИТЕЦЬ: Благо є прославляти Господа, і співати Імени

Твоєму, Всевишній. Сповіщати вранці про милість Твою, і
вночі про правду Твою. (Пс. 91: 2-3)
ee
Святий

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

ee
Слава

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)
ee
Слава

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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FAITHFUL: e Glory to Your long-suffering, Lord; glory to You!
(prostration)
Following the reading, the PRIEST bears the Gospel book to the Sacristy, blessing
the assembled with it from the Heavenly Doors.

READER: How good to give thanks to the Lord, to sing praises

to Your name, O Most High. To declare Your love in the morning,
and Your truth every night. (Ps. 91: 2-3)
ee
Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

(thrice)
ee
Glory

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)
ee
Glory

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.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
ТРОПАР, ГЛАС 4.
Відкупив Ти нас, Господи, від клятви закону чесною Твоєю
кров’ю: коли був на хресті розп’ятий і списом проколотий,
безсмертя Ти виточив людям; Спасе наш, слава Тобі.

ПОТРІЙНА ЄКТЕНІЯ.
ДИЯКОН: 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.
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 Святіших Патріярхів
Православних, за приснопам’ятних фундаторів 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)
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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.
READER: Amen.
APOLYTIKION, TONE 4.
By Your precious blood You have redeemed us from the curse
of the law; nailed to the Cross and pierced by the lance, You
have become a source of immortality for all. Our Saviour, glory
to You.
LITANY OF FERVENT SUPPLICATION.
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 the 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)
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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 приносять
і добро творять у святому і всечесному храмі цьому, за
тих, що працюють, співають, і 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.
ВІДПУСТ.
ДИЯКОН: Премудрість.
ВІРНІ: Благослови.

ІЄРЕЙ: Благословен Христос Бог наш завжди, нині, і

повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь. 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 Бога-Слово породила,
сущую Богородицю, Тебе величаємо.
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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 all-venerable temple; for those who
labour and those who sing; and for all the people here present
who 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.
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.
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ІЄРЕЙ: Слава Тобі, Христе Боже, Уповання наше, слава

Тобі!
ВІРНІ: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і

повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй. (тричі)
Благослови.
(“Благослови Владико”, у катедральному соборі або коли архиєрей
присутний.)

ІЄРЕЙ: Христос, істинний Бог наш, що заради нас, людей, і

заради 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.

Перший час не приєднуємо, а читаємо разом з Великими часами.
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PRIEST: Glory to You, O Christ our God, our Hope, glory to

You.
FAITHFUL: Glory to the Father and to the Son and to the Holy

Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. Amen.
Lord have mercy. (thrice)
Give the blessing.
(“Master, bless”, in a cathedral church or when a bishop is present.)

PRIEST: May He who endured spittings, scourges, blows,

the Cross and death for the salvation of the world, Christ our
true God, through the prayers of His all-pure and holy Mother,
by the power of the precious and life-giving Cross, through the
intercessions of the holy, glorious and all-praised Apostles,
(of Saint [name], (to whom the Church is dedicated), of Saint [name],
(whose memory we keep today), and of all the Saints, have mercy

on us and save us, for He is good and loves mankind.
FAITHFUL: Amen.
We do not add the 1st Hour now, but say it at about the 2nd hour of the day.
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Ранні Молитви

Під час читання Шестипсалміє, ІЄРЕЙ читає перед престолом Ранні
молитви. Після третього псалма, він виходить на солею перед Райськими
вратами, де й закінчує читання молитов.

ПЕРША МОЛИТВА.
Дякуємо Тобі, Господи Боже наш, що підняв нас з постель
наших і вклав до уст наших слово хвали, щоб вклонятися
Тобі і призивати ім’я Твоє святе; благаємо милосердя Твоє,
що його повсякчас виявляв Ти для нашого життя, пошли і
нині поміч Свою тим, що стоять перед лицем святої слави
Твоєї і сподіваються від Тебе багатої милости; і дай їм,
що з страхом і любов’ю завжди Тобі служать, хвалити
невимовне милосердя Твоє.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю,
і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
ДРУГА МОЛИТВА.
З ночі лине дух наш до Тебе, Боже наш, бо заповіти Твої
— світло для нас на землі. Навчи нас чинити справедливе
і святе в страсі Твоїм, бо ми прославляємо Тебе, воістину
сущого Бога нашого. Нахили ухо Твоє і вислухай нас, і
пом’яни, Господи, по імені всіх, що стоять тут і моляться
з нами. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє.
Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм, священикам, і
всім людям Твоїм.
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ORTHROS PRAYERS
During the reading of the Hexapsalmos, the PRIEST reads the Matins prayers
before the Altar. After the third Psalm, he exits to the soleas and completes the
prayers there.

FIRST PRAYER.
We give thanks unto You, O Lord our God, Who has raised
us up from our beds, and has put into our mouths a word of
praise, that we may worship and call upon Your holy name. And
we entreat Your mercies which You have always exercised in
our life. Do You now also send down Your aid upon them that
stand before the face of Your holy glory and await from You rich
mercy, and grant them that always serve You with fear and love
to praise Your inexpressible goodness.
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.
SECOND PRAYER.
Our soul awakens early from the night unto You, O our God,
for Your commandments are a light upon the earth. Teach us
to perfect righteousness and holiness in the fear of You, for
we glorify You, our God Who truly exists. Incline Your ear and
hear us, and remember by name, O Lord, all them that are with
us and pray with us; and save them by Your might. Save Your
people and bless Your inheritance. Grant peace to Your world, to
Your churches, to Your priests, and to all Your people.
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Бо благословилося і прославилось всечесне і величне ім’я
Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
ТРЕТЯ МОЛИТВА.
З ночі лине дух наш до Тебе, Боже, бо заповіти Твої —
світло. Навчи нас, Боже, правди Твоєї, заповідей Твоїх і
заповітів Твоїх, просвіти очі думок наших, щоб не заснули
ми в гріхах на смерть. Віджени всяку темряву від сердець
наших. Даруй нам сонце правди і охорони життя наше
печаттю Святого Духа. Направ стопи наші на путь миру.
Дай нам бачити ранок і день в радості, щоб ми ранні
молитви Тобі приносили.
Бо Твоя держава і Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця,
і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
ЧЕТВЕРТА МОЛИТВА.
Владико Боже, cвятий і незбагненний, Ти світлу наказав
засяяти з темряви, Ти заспокоїв нас у нічному сні і підняв
для славлення і благання Твоєї милости; з благосердя
Свого прийми нас, що й нині поклоняємось Тобі і по силі
дякуємо Тобі, і даруй нам все, що просимо для спасіння.
Покажи нас синами світла і дня та наслідниками вічних
Твоїх благ. Пом’яни, Господи, з великого милосердя Твого,
і всіх людей Твоїх тут присутніх, які моляться з нами,
і всіх братів наших, що на землі, на морі, в повітрі і на
всякім місці володіння Твого потребують чоловіколюбства
й помочі Твоєї, щоб завжди, спасаючись душею й тілом,
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For blessed and most-glorified is Your all-honourable and
majestic name: of the Father, and of the Son, and of the Holy
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.
THIRD PRAYER.
Our soul awakens early from the night unto You, O our God, for
Your commandments are a light. Teach us Your righteousness,
O God, Your commandments and Your statutes. Enlighten the
eyes of our understanding, that we not fall asleep unto death
in sins. Drive away all darkness from our hearts. Grant unto us
the Sun of Righteousness, and, by the seal of Your Holy Spirit,
preserve our life safe from harm. Direct our footsteps into the
way of peace. Grant us to behold the dawn and the day with joy,
that we may raise our morning prayers unto You.
For Yours is the dominion, and Yours 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. Amen.
FOURTH PRAYER.
O Master God, holy and incomprehensible, Who did command
the light to shine forth from the darkness, Who has given us
rest by the slumber of the night, and has raised us up for the
glorification and supplication of Your goodness: Being entreated
of Your own deep compassion, accept us now also who bow
down in worship before You and give thanks unto You as far
as our strength allows; and grant us all our petitions which are
unto salvation. Show us sons of the light and of the day, and
heirs of Your eternal good things. Remember also, O Lord, in
the multitude of Your compassions, all Your people here present
and praying with us, and all our brethren, on land, on the sea,

89

ми безбоязно славили дивне і благословенне ім’я Твоє.
Бо Ти Бог милости, щедрот і чоловіколюбства єси, і Тобі
славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

П’ЯТА МОЛИТВА.
Скарбе добра, Джерело вічнотекуче, Отче Святий
Чудотворче, Всесильний і Вседержителю, всі ми Тобі
поклоняємось і Тобі молимось, призиваючи милість
Твою і щедроти Твої на поміч і заступництво нашого
смирення. Пом’яни, Господи, Твоїх рабів; прийми перед
Тобою, і жодного з нас не лиши відкинутим, але всім нам
пошли щедроти Твої. Пом’яни, Господи, тих, що не сплять
і співають на славу Твою, і Єдинородного Твого Сина і
Бога нашого, і Святого Твого Духа; будь їм помічником і
заступником; прийми їх моління в наднебесний і мислений
Твій жертовник.
Бо ти єси Бог наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і
Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ШОСТА МОЛИТВА.
Дякуємо Тобі, Господи Боже спасіння нашого, бо Ти все
чиниш для добра життя нашого, щоб ми завжди підносили
очі до Тебе, Спаса і Благодійника душ наших; бо Ти дав нам
відпочинок у минулу пору ночі, і підняв нас з ложа нашого,
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in the air, and in every place of Your dominion, who are in need
of Your love for mankind and help; and grant unto all Your great
mercy, that, our souls and bodies abiding always in safety, with
boldness we may glorify Your wondrous and blessed name.
For You are a God of mercy and 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. Amen.
FIFTH PRAYER.
O Treasury of Good Things, Ever-flowing Fountain, Holy Father,
Wonderworker, All-powerful and Almighty One: We all worship
You and pray You, calling Your mercies and Your compassions
to the help and defense of our lowliness. Do You remember Your
servants, O Lord; accept the morning supplications of us all as
incense before You. And let none of us be found cast aside, but
preserve all of us by Your compassions. Remember, O Lord,
them that keep vigil and sing praises to Your glory, and to that
of Your Only-begotten Son and our God, and of Your Holy Spirit.
Be a Helper and Protector unto them. Receive their supplications
on Your most-heavenly and noetic altar.
For You are our God, and unto You do we send up glory: to the
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and
unto the ages of ages. Amen.
SIXTH PRAYER.
We give thanks unto You, O Lord God of our salvation, for You
did all things that are for the welfare of our life, that we may ever
look up unto You, the Saviour and Benefactor of our souls. For
You have refreshed us in the part of the night that has passed,
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і поставив на поклоніння чесному імені Твоєму. Тому
молимо Тебе, Господи, подай нам благодать і силу,
щоб ми сподобилися співати Тобі розумно і молитися
безперестанно, в страсі і трепеті дбаючи про своє спасіння
заступництвом Христа Твого. Пом’яни, Господи, і тих, що
вночі до Тебе взивають, вислухай їх і помилуй, впокор під
ніг їхні невидимих і войовничих ворогів.
Бо Ти єси Цар миру і Спас душ наших, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

СЬОМА МОЛИТВА.
Боже і Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти підняв
нас з ложа нашого і поставив нас на поклоніння чесному
імені Твоєму. Дай нам благодать відкривати уста наші і
прийми наші посильні подяки та навчи нас заповітів Твоїх,
бо молитися, як подобає, ми не знаємо, коли Ти, Господи,
Святим Твоїм Духом не наставиш нас. Тому молимо Тебе:
якщо ми нагрішили аж до цього часу словом, чи ділом,
чи думкою, з волі чи з неволі, — полегши, відпусти, прости.
Бо якщо на беззаконня зважатимеш, Господи, Господи,
хто ж устоїть? Бо в Тебе визволення є: Ти єдин єси Святий,
Помічник сильний, Захисник життя нашого, і про Тебе ми
співаємо завжди.
Нехай буде держава Царства Твого благословенна і
прославлена, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
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and have raised us up from our beds and have set us in worship
of Your honourable name. Therefore, we pray You, O Lord: Do
You grant grace unto us, and power, that we may be counted
worthy to hymn You with understanding and to pray without
ceasing, in fear and trembling working out our own salvation,
through the help of Your Christ. Remember, O Lord, them that
cry out unto You in the night; hear them and have mercy, and
crush under their feet the invisible and warring enemies.
For You are the King of peace and the Saviour of our souls,
and unto You do we send up glory: to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
SEVENTH PRAYER.
O God and Father of our Lord Jesus Christ, Who has raised us
up from our beds and gathered us together in the hour of prayer.
Do You grant us grace in the opening of our lips, and accept
our thanksgivings which are according to our strength to make
them, and teach us Your statutes. For we know not how to pray
as is meet, except You guide us, O Lord, by Your Holy Spirit.
Therefore, we pray You: Loose, remit, and forgive whatsoever
sins we may have committed even unto the present hour,
whether by word, or deed, or thought, voluntarily or involuntarily;
for if You, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who shall
stand? But there is forgiveness with You. For You only are holy,
a mighty Helper, the Defender of our life; and our song shall
always be of You.
Blessed and most-glorified be the dominion of Your Kingdom:
of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and
ever, and unto the ages of ages. Amen.
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ВОСЬМА МОЛИТВА.
Господи Боже наш, Ти відігнав від нас сонну байдужість
і зібрав нас покликом святим, щоб і вночі здіймали ми
руки наші і прославляли Тебе за суд Твій праведний.
Прийми благання наші, молитви, хваління, нічні служби і
дай нам, Боже, віру непосоромлену, надію міцну, любов
нелицемірну; благослови наші входи й виходи, вчинки, діла,
слова, помисли; і дай нам дочекатися початку дня, хвалячи,
славлячи, благословляючи благість Твою невимовну.
Бо благословилося всесвяте ім’я Твоє, і прославилося
Царство Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ДЕВ’ЯТА МОЛИТВА.
Засвіти в серцях наших, Чоловіколюбний Владико,
Богопізнання Твого нетлінне світло, і відкрий мисленні очі
наші на розуміння Євангельської проповіді Твоєї. Всели
нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб, подолавши всі
тілесні похоті, провадили духовне життя і думали, і чинили
все вгодне Тобі.
Бо Ти єси Освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе
Боже, і Тобі славу возсилаємо з Безпочатковим Твоїм
Отцем, і Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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EIGHTH PRAYER.
O Lord our God, Who has banished from us the lethargy of
sleep, and has summoned us together by a holy calling, that
also in the night we may lift up our hands and give praise unto
You for Your righteous judgements: Do You accept our prayers,
petitions, confessions and nighttime service. And grant unto us,
O God, unashamed faith, sure hope, and unfeigned love. Bless
our comings and goings, deeds, works, words and thoughts.
And grant that we attain unto the beginning of the day, praising,
singing and blessing Your ineffable beneficence.
For blessed is Your all-holy name, and glorified is Your
Kingdom: of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
now and ever, and unto the ages of ages. Amen.
NINTH PRAYER.
Make the pure light of Your divine knowledge shine in our
hearts, O Master, Lover of mankind, and open the eyes of our
mind that we may understand the teachings of Your Gospel.
Instill in us also the fear of Your blessed commandments, so
that overcoming all carnal desires, we may pursue a spiritual life,
both thinking and doing all things that are pleasing to You.
For You, O Christ God, are the Light of our souls and bodies,
and to You we send up glory, together with Your beginningless
Father, and Your All-Holy, Good, and Lifegiving Spirit, now and
ever and unto the ages of ages. Amen.
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ДЕСЯТА МОЛИТВА.
Господи Боже наш, Ти дарував людям прощення через
покаяння, і, як приклад визнання гріхів і сповідання їх,
показав нам покаяння пророка Давида. Сам, Владико,
з великої милости Твоєї, помилуй і нас, що у многі і тяжкі
провини впали, і з безмежного милосердя Твого очисти
беззаконя наші, бо згрішили ми, Господи, проти Тебе, що
знаєш невідоме і таємне серця людського і єдиний маєш
владу відпускати гріхи. Серце ж чисте створивши в нас,
і духом могутнім укріпивши нас, і радість спасіння Твого
показавши нам, не відкинь нас від лиця Твого, але сподоби,
як Благий і Чоловіколюбний, аж до останнього зітхання
нашого, приносити Тобі жертву правди і дари на святих
Твоїх жертовниках.
Милістю, і щедротами, і чоловіколюбством Єдинородного
Сина Твого, що з Ним благословен єси з Пресвятим і Благим
і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

ОДИНАДЦЯТА МОЛИТВА.
Боже, Боже наш, що з волі Своєї духовні й розумні сили
сотворив єси, — молимо Тебе і благаємо Тебе: прийми
посильну хвалу нашу з усіма творіннями Твоїми і подай
багаті дари Твоєї благости, бо Тобі вклоняється кожний
рід небесних, і земних, і підземних, і все, що дише, і всяке
творіння прославляє незбагненну славу Твою, бо ти єдиний
Бог істинний і многомилостивий.
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TENTH PRAYER.
O Lord our God, Who has granted unto men pardon through
repentance, and has shown unto us as an image of the acknowledgment of sin and confession unto forgiveness, the repentance
of the Prophet David: Do You yourself, O Master, have mercy
according to Your great mercy on us who have fallen into many
and great iniquities; and according to the multitude of Your compassions, cleanse our transgressions. For against You have we
sinned, O Lord Who knows the hidden and secret things of the
heart of man, and Who alone has the power to forgive sins, and
having created within us a clean heart, establish us with Your
governing Spirit, and having made known unto us the joy of Your
salvation, cast us not away from Your presence. But as You are
Good and the Lover of mankind, be You well-pleasing that even
unto our last breath, we may offer unto You the Sacrifice of righteousness, and an Offering upon Your holy altars.
Through the mercies and compassions and love for mankind of
Your Only-begotten Son, with Whom You are blessed, together
with Your All-holy, Good and Life-giving Spirit, now and ever, and
unto the ages of ages. Amen.
ELEVENTH PRAYER.
O God, our God, Who, by Your will, has created all powers
endowed with speech and reason, we pray You and supplicate
You: Accept our doxology which, together with all Your creatures,
we offer according to our strength; and reward us with the rich
gifts of Your goodness. For unto You every knee bows down in
worship, whether in heaven or on the earth or under the earth;
and every breath and creature sings Your ineffable glory. For
You only are the true and most merciful God.
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Бо Тебе хвалять усі Сили Небесні, і Тобі славу возсилаємо,
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки
віків. Амінь.
ДВАНАДЦЯТА МОЛИТВА.
Хвалимо Тебе, в піснях славимо, благословимо і дякуємо
Тобі, Боже отців наших, що Ти відвів тінь ночі і знову
показав нам світ денний. Але молимо Твою благість: очисти
гріхи наші і прийми моління наші з великого милосердя
Твого, бо ми вдаємося до Тебе, Милостивого і Всесильного
Бога; засвіти в серцях наших істинне сонце правди Твоєї,
просвіти розум наш і всі почуття охорони, щоб побожно
ходячи, як удень, путями заповідей Твоїх, осягнули ми
життя вічне, — бо в Тобі джерело життя, — і сподобилися
ми насолоди неприступного Твого світла.
Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і
Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Якщо служить ДИЯКОН, то ІЄРЕЙ, закінчивши молитви, йде у вівтар,
якщо ж ні, то залишається на місці і, по закінченні Шестипсалміє, тут же
виголошує Велику єктенію.
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For all the powers of Heaven 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. Amen.
TWELFTH PRAYER.
We praise You, we hymn You, we bless You, and we give
thanks unto You, O God of our fathers, for You have led us
through the darkness of the night, and have shown unto us
again the light of day. But we entreat Your goodness: Do
You cleanse us from our sins and accept our supplication,
according to Your great compassion, for we flee unto You, the
merciful and all-powerful God. Shine in our hearts the true Sun
of Your Righteousness, illumine our mind and guard all our
senses, that walking uprightly, as in the day, in the way of Your
commandments, we may attain unto life eternal — for with You
is the fountain of life — and be counted worthy to come unto the
enjoyment of Your unapproachable light.
For You are our God, and unto You do we send up glory: to the
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and
unto the ages of ages. Amen.
If a DEACON serves, then the PRIEST, having completed the prayers, proceeds
into the Altar; if not, he remains on the soleas and, at the conclusion of the
Hexapsalmos, intones the Great Litany.
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