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VESPERS: THE EVENING SERVICE OF PRAYER
You shall also command the children of Israel to bring you
pure oil of pressed olives for the light, to cause the lamp
to burn continually in the tabernacle of testimony... Aaron
and his sons shall tend it from evening until morning before
the Lord. (Ex 27:20-21)
In the world of the early Church, the lighting of household
lamps heralded the evening. Early Christians, continuing a practice already long established among the pagans, would bless the
evening light with a short prayer of praise. Soon they began to
augment this very simple rite with hymnody and other prayers.
But even when a regular order of prayer was established in buildings for communal Christian worship, the “blessing of the evening
light” remained the pivot around which the other rites revolved.
These early Christians made Psalm 140 their supplication at the
setting of the sun: “Let my prayer be set forth as incense before
You, the lifting up of my hands as the evening sacrifice” (Ps 140:2).
And this psalm remains an integral part of Vespers, the
evening service of prayer, today. The same passage may have
urged them to restore the lapsed practice of offering incense.
The first Christians had disdained the burning of incense – once,
intimately connected with pagan ritual – but as the acute danger
of idolatry began to subside, the study of Scripture moved them
to restore the use of incense as an act of worship; a biblicallymandated oblation:
Now you shall make an altar of incense of incorruptible
wood... When Aaron lights the lamps in the evening, he shall
burn incense on it, a perpetual incense before the Lord
throughout your generations. (Ex 30:1,8)
When plague wracked the Israelites, Moses commanded Aaron,
the high priest, to “take the censer, put fire in it from the altar,
throw incense on it… and make atonement for them” – so that
the plague ceased (Nm 17:11-13). Incense reminds us of the pillar of
fire, seen as a column of cloud by day (Ex 13:21-22) – the towering
vehicle of God’s presence while Israel wandered in the wilderness.
i

It is also said that the incense represents the Holy Spirit, hovering
over the waters at the beginning of creation, ready to bring forth
life (Gn 1:2).
In the course of time, other elements were added to the evening
service. At greater feasts or special fast days, this took the form of
readings from Scripture. Psalm 103, which evokes the rhythm of
the day, became a kind of prelude; a chance for quiet reflection:
You made the moon for seasons. The sun knows its setting.
You ordered darkness, and it became night… When the sun
rises… man goes out to do his work and to labour until the
evening. How magnified are Your works, O Lord! In wisdom
You made them all.
Other Psalms were chanted by the reader with the people
joining in refrain (e.g., the prokeimen). Petitions were added toward the end of the service, in which the deacon led the faithful
in prayer for God’s intercession on behalf of His people. Today,
these petitions have been divided among the various vesperal
litanies.
The Horologion (Chasoslov), the book of official daily prayers
of the Church, preserves these elements. Yet, more important
than the structure or the historical evolution of the service, is the
spiritual message it conveys.
The coming of night reminds us that the influence of darkness
is always ready to engulf us, but we need not be afraid. The Word
of God is life, and that life is the light of men.
“Let your light so shine before men, that they may see your
good works and glorify your Father in heaven.” (Mt 5:16)
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PARTICULARITIES OF THE VESPERAL SERVICE
The Vesperal Service in the Orthodox Church can have four
different orders: Daily Vespers, Lenten Vespers, Paschal Vespers,and Great Vespers. In addition, Great Vespers can be
served in conjunction with Matins, to form the All-night Vigil.
The booklet you hold in your hands contains the fixed parts of the
service of Great Vespers and the 9th hour, and is intended for use
when Great Vespers is served by itself on Saturday evening and
the eve of feast days, with or without the Litia.
When served by itself, Great Vespers is usually preceded by
the 9th hour. The hours of prayer are short, read (not sung) services, which correspond roughly to dawn (1st hour), morning (3rd
hour), midday (6th hour), and mid-afternoon (9th hour), comprised of the opening prayers, 3 psalms, hymns, and prayers.
These “canonical hours of prayer” have Biblical roots, and, along
with Matins, Vespers, and Compline are a manifestation of the
“sanctification of time”. It is normal to “aggregate” the hours to
the nearest “main” service: the 1st hour following Matins, the 3rd
and 6th hours preceding the Liturgy, and the 9th hour preceding
Vespers. The 9th hour is the last service of the liturgical day (e.g.,
the 9th hour on Saturday afternoon is the last service of Saturday,
and so we would read the festal or daily tropar and kondak for
Saturday during the 9th hour), and Vespers is the first service of
the new day (e.g., Vespers on Saturday evening is the first service
of Sunday, so all the stykhyry, hymns, the dismissal, etc., are all
for Sunday).
Depending on the local parish practice and the particular solemnity of the day or feast being celebrated, certain portions of
the service will change. For example:
• Psalm 103 may be read in its entirety or only selected
verses may be sung
• The 1st Kathisma (“Blessed is the Man”) is usually appointed for Great Vespers, though another kathisma or
no kathisma might be appointed for certain feasts. It also
may be read in its entirety (i.e., Psalms 1 – 8) but usually
only selected verses are sung.
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• Stykhyry (poetic verses) are inserted between the psalm
verses after “Lord, I have cried” (Psalms 140, 141, 129,
116). On Saturday evening and on certain great feasts 10
stykhyry are inserted, on other feasts 8 stykhyry are inserted, followed sometimes by a “doxasticon” (after “Glory”) and always by a Dohmatyk Theotokion (Hymn to the
Mother of God). The number and order of the stykhyry is
found in the typicon.
• The Vesperal Prokiemena are given for each day of the
week. Very occasionally on the evening of a great feast
the “Great Prokiemen” will be appointed.
• On great feast days 3 Old Testament readings (or more
rarely, readings from a New Testament Epistle) called
“Paremia” are appointed. If so they are read immediately after the Prokiemen.
• If the Litia is appointed (as for great feasts) we sing the
Stykhyry of the Litia immediately after the head-bowing
prayer, and proceed to the Narthex (Vestibule) of the
Church, then proceed back to the centre of the temple
during the singing of the Aposticha.
• If the Litia is not appointed we immediately sing the
Aposticha, which are again poetic verses explaining
the spiritual and theological meaning of the given day or
commemoration.
• Following the Song of Righteous Simeon and the Trisagion prayers we sing the Tropars as indicated in the
typicon. On Saturday night at the vigil we usually sing
“Rejoice, O Virgin Theotokos”, while if Vespers is served
by itself, we would normally sing the Resurrectional
tropar of the Sunday tone, the tropar of the saint of the
day, and the appropriate theotokion.

iv
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ow it was about the sixth hour and
there was darkness over all the earth

until the ninth hour. Тhen the sun was

darkened and the veil of the temple was
torn in two. Аnd when Jesus had cried
out with a loud voice, He said, Father,
into Уour hands I commit Мy
spirit. Having said this,
He breathed His
last.

ЧАС ДеВ’ЯТИЙ
Благослови, Владико.
ІЄРЕЙ: Благословен Бог наш завжди, нині, і
повсякчас, і на віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
ДИЯКОН:

Від Фоминої неділі до Віддання Пасхи, повне начало
обичне (від «Слава Тобі, Боже наш» до «Царю Небесний»)
не читаємо. Час Дев’ятий починається з Пасхальним
тропарем: «Христос Воскрес із мертвих...» (тричі) і одразу
Трисвяте — і все решта, як звичайно.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
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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.

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

33

Святий

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

33
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THE NINTH HOUR
Bless, Master.
PRIEST: Blessed is our God always, now and ever
and unto the ages of ages.
READER: Аmen.
DEACON:

From Thomas Sunday until the Leave-taking of Pascha,
the full beginning (from “Glory to You, our God”—“O Heavenly
King”) is not read. The Ninth Hour begins with the Paschal
Tropar: “Christ is risen from the dead...” (thrice); and then the
Trisagion and the rest, as usual.

Glory to You, our God, glory to You.
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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.

THE TRISAGION
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy
on us. (thrice)
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Glory to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

33

7

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи,
очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня
наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші
імени Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
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.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця,
і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на
віки віків.

ІЄРЕЙ:

ЧИТЕЦЬ:

Амінь.

Господи, помилуй. (12 разів)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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All-Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse us
from our sins. O Master, pardon our transgressions.
O Holy One, visit us and heal our infirmities
for Your name’s sake.
Lord, have mercy. (thrice)
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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THE LORD’S PRAYER
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come. Thy will be done, on
earth as it is in heaven. Give us this day our daily
bread. And forgive us our trespasses as we forgive
those who trespass against us. And lead us not
into temptation, but deliver us from the evil one.
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.

PRIEST:

READER:

Amen.

Lord, have mercy. (12 times)
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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ПОКЛОНІННЯ ГОСПОДУ НАШОМУ,
ІСУСУ ХРИСТУ
З трьома поясними поклонами:

Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа,
Царя нашого, Бога.
33Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого
Христа, Царя і Бога нашого.
33
33

ПСАЛОМ 83
Які любі оселі Твої, Господи Сил!
Жадає і лине душа моя до двору Господнього;
серце моє й тіло моє возрадувалися Богу
живому.
Бо й пташка знаходить собі домівку, і ластівка
гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх, біля
вівтарів Твоїх, Господи Сил, Царю мій і Боже мій.
Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм,
повіки вони будуть хвалити Тебе.
Блаженний муж, який має заступництво своє
у Тобі і в якого у серці дорога до Тебе.
Ідучи
долиною
плачу,
вони
знаходять
джерела води, Законодавець покриває їх
благословенням.
Вони перейдуть від сили в силу
і являться перед Богом на Сионі.
Господи, Боже Сил, почуй молитву мою!
Зглянься, Боже Яковів.
Захиснику наш, Боже!
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The following, with three bows at the waist:

O come, let us worship God our King.
O come, let us worship and bow down before
Christ, our King and our God.
33O come, let us worship and bow down before Christ
Himself, our King and our God.
33
33

PSALM 83
How beloved are Your dwellings, O Lord of hosts.
My soul longs and faints for the courts of the Lord;
My heart and my flesh greatly rejoice in the living
God.
For even the sparrow found a house for herself,
And the turtledove a nest for herself, where she
will lay her young, Your altars, O Lord of hosts, My
King and my God.
Blessed are those who dwell in Your house;
They shall praise You unto ages of ages.
Blessed is the man whose help is from You, O Lord;
He purposed ascents in his heart,
In the valley of weeping, into the place he appointed;
For there the lawgiver shall give blessings.
They shall go from strength to strength;
The God of gods shall be seen in Zion.
O Lord God of hosts, hear my prayer;
Give ear, O God of Jacob.
O God, our protector, behold,
9

Прихилися і поглянь на лице Христа Твого.
Бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів.
Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога
мого, аніж перебувати мені в палацах грішників.
Бо Бог є сонце й захист. Милість і правду любить
Господь Бог і подає славу й благодать.
Господь не позбавить блага тих, що ходять у
чистоті.
Господи, Боже Сил! Блаженна людина, яка
уповає на Тебе.

ПСАЛОМ 84
Господи, Ти змилувався над землею Твоєю,
повернув з неволі синів Якова.
Ти простив беззаконня народу Твого,
покрив усі гріхи їх.
Ти спинив увесь гнів Твій
і відвернувся від гніву ярости Твоєї.
Поверни нас, Боже, Спасителю наш,
і спини гнів Твій проти нас.
Чи ж довіку будеш гніватися на нас?
Невже ж продовжиш гнів Твій від роду до роду?
Боже, повернися і оживи нас,
щоб зрадувався Тобою народ Твій.
Яви нам, Господи, милість Твою
і Твоє спасіння дай нам!
Почую, що скаже про мене Господь Бог.
Він скаже мир народові Своєму і преподобним
Своїм, тим, що звертають серця свої до Нього.
Так близько спасіння Його до тих, що бояться
Його, щоб слава Його перебувала на землі
нашій.
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And look upon the face of Your anointed.
For one day in Your courts is better than a thousand;
I chose to be an outcast in the house of my God,
Rather than to dwell in the tents of sinners.
For the Lord God loves mercy and truth;
He will give grace and glory;
The Lord's hand will not remove good things from
those who walk in innocence.
O Lord of hosts, blessed is the man who hopes
in You.

PSALM 84
O Lord, You were pleased with Your land;
You turned back the captivity of Jacob;
You forgave the transgressions of Your people;
You covered all their sins.
You ended all Your wrath; You turned from the wrath
of Your anger.
Turn us, O God of our salvation,
And turn away Your anger from us.
Will You be angry with us forever,
Or will You prolong Your anger from generation to
generation?
O God, You will turn and give us life,
And Your people will be glad in You.
Show us Your mercy, O Lord,
And grant us Your salvation.
I will hear what the Lord God will speak in me,
For He will speak peace to His people and to His
holy ones, And to those who turn their heart to Him.
His salvation is very close at hand to those who fear
Him, that glory may dwell in our land.
10

Милість і істина зустрілися,
правда і мир поцілувалися.
Істина від землі засяяла,
а правда з неба прихилилася.
Бо Господь пошле нам добро,
і земля наша дасть плід свій.
Правда піде перед Ним
і направить на путь стопи наші.

ПСАЛОМ 85
Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй мене,
бо я немічний і вбогий.
Охорони душу мою, бо я відданий Тобі.
Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на Тебе.
Помилуй мене, Господи,
бо я взиваю до Тебе кожного дня.
Звесели душу раба Твого,
бо до Тебе я підношу душу мою.
Бо Ти, Господи, благий і лагідний
і многомилостивий до тих, що призивають Тебе.
Почуй, Господи, молитву мою
і вислухай голос благання мого.
В день скорботи моєї я взиваю до Тебе,
бо Ти почуєш мене, Боже.
Немає між богами такого, як Ти, Господи,
і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми.
Всі народи, що їх створив Ти, прийдуть і
поклоняться Тобі, Господи, і прославлятимуть
Ім’я Твоє.
Бо Ти великий і твориш чудеса.
Ти — Бог єдиний.
Настав мене, Господи, на путь Твою,
11
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Mercy and truth met together;
Righteousness and peace kissed each other;
Truth arose from the earth,
And righteousness looked down from heaven.
For the Lord will give goodness,
And our land shall yield its fruit.
Righteousness shall go before Him
And establish His footsteps as our pathway

PSALM 85
Incline Your ear, O Lord, and hear me,
For I am poor and needy.
Guard my soul, for I am holy;
O my God, save Your servant, who hopes in You.
Have mercy on me, O Lord,
For all the day long I will cry to You.
Gladden the soul of Your servant, O Lord,
For to You, O Lord, I lift up my soul.
For You, O Lord, are kind and good,
And very merciful to all who call upon You.
Give ear, O Lord, to my prayer
And heed the voice of my supplication.
In the day of my affliction I cried to You,
For You heard me.
There is none like You among the gods, O Lord,
And there are no works like Your works.
All the Gentiles You made shall come
And worship before You, O Lord,
And they shall glorify Your name;
For You are great, doing wonders;
You alone are the great God.
Lead me in Your way, O Lord,
11

і буду ходити в істині Твоїй.
Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм.
Буду вихваляти Тебе, Господи, Боже мій,
всім серцем моїм і прославлятиму Ім’я Твоє
повіки.
Бо велика милість Твоя наді мною:
Ти визволив душу мою з пекла найглибшого.
Боже! Беззаконники повстали проти мене,
і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають
Тебе перед собою.
Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний.
Зглянься на мене і помилуй мене;
дай силу рабу Твоєму,
спаси сина раби Твоєї.
Покажи на мені ознаку милости Твоєї,
щоб побачили ненависники мої і посоромилися,
що Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.
І знову:

Покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб
побачили ненависники мої і посоромилися,
що Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.
Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині,
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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Алилуя, Алилуя, Алилуя, слава Тобі, Боже.

33

(тричі)

Господи, помилуй. (тричі)
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And I will walk in Your truth;
Gladden my heart so as to fear Your name.
I will give thanks to You, O Lord my God, with
my whole heart, And I shall glorify Your name
forever;
For great is Your mercy to me,
And You rescued my soul from the lowest hades.
O God, lawless men rose up against me,
And a gathering of strong men sought my soul;
And they did not set You before them.
But You, O Lord, are compassionate and merciful,
Longsuffering and very merciful and truthful.
Look upon me and have mercy;
Give Your strength to Your servant,
And save the son of Your handmaid.
Work a sign in my midst for good,
And let those who hate me see it and be disgraced;
For You, O Lord, helped me and comforted me.
And again:

Work a sign in my midst for good,
And let those who hate me see it and be disgraced;
For You, O Lord, helped me and comforted me
Glory to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

33

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Glory to You, O God.

33

(thrice)

Lord, have mercy. (thrice)
12

ТРОПАРІ
Читається тропар дня, празника, або святому.
Якщо призначені два тропарі, перший читається перед
«Слава…».
ЧИТЕЦЬ:

+

Слава Отцю і Сину і Святому Духові.

– тропар

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

33

БОГОРОДИЧНИЙ
Благий, що ради нас народився від Діви й
розп’яття перетерпів, смертю смерть подолав
і воскресіння явив як Бог; не зневаж тих,
що їх створив рукою Своєю. Покажи чоловіколюбство Твоє, Милостивий, прийми молитву
за нас Богородиці, що Тебе породила, і спаси,
Спасе наш, людей зневірених.

ПІСНЯ ТРЬОХ ОТРОКІВ
(Дан. 3:34-35)

Не залиш нас до кінця ради імени Твого святого,
не порушуй завіту Твого й не віддаляй милости
Твоєї від нас заради улюбленого Тобою
Авраама і ради Ісаака, раба Твого й Ізраїля
святого Твого.
13
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The Troparion of the day, feast or saint is read.
If two troparia are appointed, the first troparion is read before
“Glory...”.

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

READER:

+

– troparion

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

33

THEOTOKION
O Good one, born of a Virgin for our sakes and who
endured crucifixion, who despoiled death by death
and as God revealed resurrection, do not despise
those whom You fashioned with Your own hand;
show Your love for mankind, O Merciful; accept the
Mother of God who bore You, as She intercedes
for us, and save, O Saviour, a people in despair.

SONG OF THE THREE YOUTHS
(Dan. 3:34-35)

For Your holy name’s sake do not finally reject us,
do not annul Your covenant, do not take Your mercy
from us for the sake of Abraham, Your beloved,
and for the sake of Isaac, Your servant, and Israel,
Your holy one.
13

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

ЧИТЕЦЬ:

+

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

33

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші;
Святий, зглянься і зціли немочі наші імени
Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

33

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
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.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця,
і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на
віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
ІЄРЕЙ:
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Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
have mercy on us. (thrice)

READER:

+

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

33

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

33

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

14

КОНДAК
Читаємо кондак дня, свята або святого.

– кондак

Господи, помилуй. (40 разів)

МОЛИТВА ЧАСУ
Ти, що кожного часу й кожної години
на небі й на землі поклоняємий і славимий,
Христе Боже, Довготерпеливий, Многомилостивий і Премилосердний, що праведників
любиш і грішників милуєш, що всіх кличеш до
спасіння обітницею прийдешніх благ. Прийми,
Господи, в цю годину й наші молитви, і направ
життя наше до заповідей Твоїх. Душі наші
освяти, тіла очисти, помисли направ, думки
очисти, і визволи нас від усякої скорботи,
біди й страждання. Оточи нас святими Твоїми
Ангелами, щоб ми, бережені і проваджені
ними, прийшли до єдности віри й до пізнання
неприступної Твоєї слави, бо Ти благословен
єси на віки віків. Амінь.

ЧИТЕЦЬ:

Господи, помилуй. (тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

33
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The appointed kontakion of the day, feast or saint is read.

– kontakion

Lord, have mercy. (40 times)

PRAYER OF THE HOURS
At every time and at every hour, in heaven
and on earth worshipped and glorified, Christ
God, long-suffering, great in mercy, great in
compassion, loving the just and merciful to sinners,
calling all to salvation by the promise of the
blessings to come; Do you, Lord, yourself accept
our entreaties at this hour, and direct our lives
to your commandments. Sanctify our souls, purify
our bodies, correct our thoughts, cleanse our ideas
and deliver us from every distress, evil and pain.
Wall us about with your holy Angels, that protected
and guided by their host we may reach the unity
of the faith and the knowledge of your
unapproachable glory; for you are blessed to the
ages of ages. Amen.

READER:

Lord, have mercy. (thrice)
Glory to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

33
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Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу
від серафимів, що без істління БогаСлово породила, сущую Богородицю, Тебе
величаємо.
Іменем Господнім, благослови, отче.
(«Благослови, Владико.» — у катедральному соборі або коли
Архиєрей присутній.)

Боже, ущедри нас і благослови нас,
просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.

ІЄРЕЙ:

МОЛИТВА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
Владико Господи Ісусе Христе Боже
наш, Довготерпеливий до наших гріхів,
що сподобив нас дожити до цієї години, коли,
на животворчому древі розіп’ятим бувши,
вхід у рай відкрив єси благорозумному
розбійникові і смертю смерть знищив,
очисти нас, грішних і недостойних рабів Твоїх.
Бо нагрішили ми і беззаконня натворили, і
недостойні ми піднесити очі наші й глянути
на височінь небесну, тому що залишили путь
правди Твоєї і пішли з волі серця нашого.
Але молимо Твою безмірну благість:
пощади нас, Господи, з безмежної милости
Твоєї і спаси нас заради імени Твого святого,
бо марно минають у світі дні наші. Визволи нас
із рук супротивника і прости нам гріхи наші.
І умертви тіла нашого пристрасті, —

ЧИТЕЦЬ:
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More honourable than the Cherubim and more
glorious beyond compare than the Seraphim,
without corruption You gave birth to God the Word.
True Theotokos, we magnify you.
In the name of the Lord, Father bless.
(“Master, bless.” — in a Сathedral church or when a Bishop is
present.)

May God take pity on us and bless us, and
show the light of his countenance on us and have
mercy on us.
READER: Amen.
PRIEST:

PRAYER OF ST. BASIL THE GREAT
Master, Lord Jesus Christ, our God,
Who have long endured our transgressions,
and brought us to this hour in which hanging
on the life-giving tree You showed the good
Thief the way into Paradise and destroyed death
by death, have mercy also on us sinners and
Your unworthy servants. For we have sinned
and trespassed and are not worthy to raise
our eyes and look on the height of heaven;
because we have abandoned the way of
Your justice and walked in the will of our hearts.
But we implore Your unbounded goodness:
spare us, O Lord, according to the multitude of
Your mercy, and save us for Your holy name’s sake,
for our days have been wasted in vanity.
Rescue us from the hand of our opponent, forgive
us our sins, slay our carnal will —

READER:

16

щоб, ветхої позбувшись людини, в нову ми
зодяглися та жили для Тебе — нашого Владики й
Благодійника, і так, ідучи за Твоїми повелінням,
досягли вічного спокою, де оселя всіх праведних
що радуються. Бо Ти єси істинна втіха і радість
для тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і
славу возсилаємо Тобі з безпочатковим Твоїм
Отцем і пресвятим і благим і животворчим
Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків.
Амінь.
Кінець Дев’ятого часу.
Після цієї молитви — † починаємо Вечірню.
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that we, having put off the old man, may put on the
new, and live for You, our Master and benefactor;
and that thus following Your precepts we may
reach eternal rest, where those who rejoice
have their dwelling. For You are the true joy and
gladness of those who love You, Christ our God,
and to You we give glory, together with Your Father
who has no beginning, and Your all-holy, good and
life-giving Spirit, now and always and to ages of
ages. Amen.
The end of the Ninth Hour.
Following this prayer — † Vespers begins.

17

ПАСХАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Від Фоминої неділі до Віддання Пасхи, Пасхальні
особливості Богослужень такі:
Чини, що мають повний початок (від «Слава Тобі, Боже
наш:» до «Царю небесний»), як, наприклад, час 9-ий;
або Вечірня перед якою не був прочитаний час 9-ий,
починаються так:
«Амінь.» Тоді, Тропар Пасхи: «Христос воскрес із
мертвих...» (тричі) і дальше Трисвяте: «Святий Боже,
Святий Кріпкий» — і все решта, як звичайно.
Чини, що починаються від — «Прийдіть, поклонімось...»
як, наприклад: Вечірня після прочитання 9-го часу,
Всенічна, так:
Замість «Прийдіть, поклонімось...» тричі співаємо
Тропар Пасхи: «Христос воскрес із мертвих...».
заввага :

Перед відпустом Всенічної, Вечірні та Утрені
співаймо, як звичайно: — «Слава: І нині: Господи,
помилуй (тричі): Благослови.» (Трикратне «Христос
воскрес із мертвих...» співається тільки перед відпустом
Божественної Літургії щоденно, до Віддання Пасхи.)
«Світися, світися...» не заміняє «Чеснішу від Херувимів...»
перед відпустом всенічної, вечірні та утрені.
Відпуст недільний — «Христос що воскрес із мертвих...»
буває щоденно на всіх богослуженнях до Віддання
Пасхи. (Відпуст пасхальний — «Христос, що воскрес
із мертвих, смертю смерть подолав...» буває тільки на
Світлому тижні).
18

PASCHALTIDE RUBRICS
From Thomas Sunday until the Leave-taking of Pascha the
special Paschal changes are as follows:
Services which have a full beginning (from “Glory to You, our
God:” to “O Heavenly King”), as for example, the 9th hour;
or Vespers not immediately preceded by the reading of
the 9th hour:
“Amen.” Then, the Paschal Tropar: “Christ is risen from the
dead...” (thrice), the Trisagion: “Holy God, Holy Mighty...” —
and the rest, as usual.
Services which begin with “O come let us worship...” as, for
example: Vespers immediately following the reading of
the 9th hour, the Vigil, etc., begin thus:
In place of “O come let us worship...” we sing the Paschal
Tropar “Christ is risen from the dead...” (thrice).
note : At the the Dismissal of the Vigil, Vespers and Matins we
should sing, as usual — “Glory: Both now: Lord, have mercy
(thrice). Bless.” (The triple “Christ is Risen from the dead...” is
only sung before the Dismissal of the Divine Liturgy, every day
until the Leave-taking of Pascha.)

Likewise, “Shine Forth, Shine Forth...” does not replace “More
Honourable than the Cherubim...” at the Dismissals of Vespers,
Matins or other services.
The Sunday Dismissal: “May Christ our true God Who is
risen from the dead...” is intoned every day at all services
until the Leave-taking of Pascha. (The Paschal dismissal —
“May Christ Who is risen from the dead, trampling down death
by death…” is only used during Bright Week.)
18

ВеЛИКА ВеЧІРНЯ
Якщо Утреня сполучена з Вечірнею (Всенічна), Диякон
виголошує: «Возстаньте. Господи, благослови», і потім
Ієрей починає: «Слава Святій, Єдиносущній, Животворчій
і Нероздільній Тройці, завжди, нині, і повсякчас, і на віки
віків.» Вірні: «Амінь.» Ієрей: «Прийдіть, поклонімось...»,
Вірні: Псалом 103 (стор. 21) на розспів.

Благослови, Владико.
ІЄРЕЙ: Благословен Бог наш завжди, нині,
і повсякчас, і на віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
ДИЯКОН:

Якщо Вечірня служиться з читанням 9-го Часу, починаємо
від «Прийдіть, поклонімось...» (стор. 21) що співається
кліром у вівтарі.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

33

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

33
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Святий

GREAT VESPERS
If Matins is combined with Vespers for a Vigil, the Deacon
exclaims: “Arise. Lord bless”, and the Priest begins “Glory to
the Holy, Consubstantial, Life-giving and Undivided Trinity,
now and ever and unto the ages of ages”. Faithful: “Amen.”
Priest: “O Come let us worship...”, Faithful: Psalm 103 (p. 21)
is sung.

Bless, Master.
PRIEST: Blessed is our God always, now and ever
and unto the ages of ages.
READER: Аmen.
DEACON:

If Vespers follows the reading of the 9th Hour, we begin from
“O Come let us worship...” (p. 21) sung by the clergy in the
altar.

Glory to You, our God, glory to You.

33

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

33
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Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

33

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші;
Святий, зглянься і зціли немочі наші імени
Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

33

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
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)
20
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Glory to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

33

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

33

THE LORD’S PRAYER
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come. Thy will be done,
on earth as it is in heaven. Give us this day our
daily bread. And forgive us our trespasses as
we forgive those who trespass against us. And
lead us not into temptation, but deliver us from the
evil one.
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)
20

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

33

ПОКЛОНІННЯ ГОСПОДУ НАШОМУ
ІСУСУ ХРИСТУ
Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
33Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа,
Царя нашого, Бога.
33Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого
Христа, Царя і Бога нашого.
33

МОЛИТВИ СВІТИЛЬНИЧНІ
Підчас читання 103-го псалма, Ієрей, стоячи перед райськими дверима потайко проказує Молитви світильничні
(стор. 52).

ПСАЛОМ 103
Благослови, душе моя, Господа.
Господи, Боже мій, Ти вельми звеличився єси.
Ти прибрався у славу й у величну красу.
Ти зодягаєшся у світло, як у ризу,
простираєш небеса, як шатро.
Підносиш над водами горні палаци Твої,
обертаєш хмари на колісницю для Себе,
на крилах вітру Ти ходиш.
Ти твориш духів Ангелами Своїми
і слугами Своїми — вогненне полум’я.
Ти поставив землю на тверді її,
не захитається вона повік віку.
ЧИТЕЦЬ:
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Glory to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

33

CALL TO WORSHIP OUR LORD
JESUS CHRIST
O come, let us worship God our King.
33O come, let us worship and bow down before
Christ, our King and our God.
33O come, let us worship and bow down before Christ
Himself, our King and our God.
33

PRAYERS OF LIGHT
During the reading of the 103rd Psalm, the Priest, standing
before the Holy Doors quietly reads the Prayers of Light
(p. 52).

PSALM 103
Bless the Lord, O my soul.
O Lord my God, You have been greatly magnified:
You are clothed in confession and majesty.
You put on light as a garment;
You stretch out the heavens like a curtain,
and cover its lofts with water;
You lay the clouds to stand on;
You walk upon the wings of the wind.
You make Your Angels spirits —
and Your ministers a flame of fire.
You established the earth on its assurance;
it shall never be moved.
READER:

21

Безодня, як одежа, покриває її;
на горах стоять води.
Від погрози Твоєї вони тікають,
від голосу грому Твого тремтять.
Здіймаються гори і стеляться долини там,
де наказав єси їм.
Ти поклав межу, якої не переступлять вони
і не вернуться, щоб покрити землю.
Ти посилаєш джерела в долини,
поміж горами течуть води.
Ти напуваєш усіх звірів польових,
дикі осли вгамовують спрагу свою.
Над ними літають птахи небесні,
голос їх лунає між віттям.
Ти напуваєш гори з висот Твоїх.
Плодами діл Твоїх насичується земля.
Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь
людям, щоб добути хліб із землі.
І вино веселить серце людини,
і єлей намащує лице її,
і хліб — підкріпляє серце людини.
Насичуються дерева польові,
кедри ливанські, що Ти насадив їх.
Там птахи гніздяться,
гніздо ж чаплі найвище.
Гори високі — для оленів;
скелі — захисток для зайців.
Ти сотворив місяць, щоб відзначати час,
сонце знає захід свій.
Ти насуваєш темряву, і ніч настає;
тоді бродить уся звірина лісова.
Леви ричать за здобиччю
і просять від Бога поживи собі.
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The deep covers it like a garment.
The waters will stand on the mountains.
At Your rebuke they will flee;
at the sound of Your thunder they will be afraid.
Mountains rise and valleys sink to the place
which You appointed for them.
You set a boundary that neither shall cross.
They will not return to cover the earth.
You make springs gush forth in the valleys;
the waters will run between the mountains.
They will give drink to all the beasts in the field;
the wild asses will quench their thirst. The birds of
the air will have their habitation beside them.
Gushing forth from the rocks they will give voice.
You water the mountains from Your lofts;
the earth will be satisfied by the fruit of Your works,
You cause grass to grow for the cattle and plants for
the service of man, to produce bread from the earth:
And wine gladdens the heart of man;
to make his face cheerful with oil;
and bread strengthens the heart of man.
The trees of the plain will be satisfied,
the cedars of Lebanon, which You planted.
There will the sparrows make their nests:
the heron’s dwelling is chief among them.
The high mountains are for the deer;
the rock is a refuge for the hares.
You made the moon for seasons.
The sun knows its setting.
You ordered darkness, and it became night.
Therein will all the beasts of the forest creep forth.
Young lions roaring after their prey
and seeking their food from God.
22

Сходить сонце — вони вертаються назад
і лягають у лігвищах своїх.
Виходить людина для справ своїх
і на працю свою до вечора.
Які величні діла Твої, Господи!
Все Премудрістю сотворив єси;
повна земля творіння Твого.
Ось море велике й просторе;
там безліч гадів —
і тварі малої й великої.
Там плавають кораблі,
і кити, що Ти їх створив вигравати у ньому.
Усі вони чекають на Тебе,
що даси їм поживу в свій час.
Ти даєш їм — вони приймають.
Ти відкриваєш руку Свою —
вони наповнюються усяким благом.
Ти відвертаєш лице Твоє —
вони тривожаться;
віднімеш дух їх —
вони щезнуть і у прах свій повернуться.
Пошлеш Духа Свого — і створяться,
і Ти оновлюєш лице землі.
Нехай буде слава Господня навіки;
звеселиться Господь діл Своїх.
Він погляне на землю — і вона тремтить;
торкнеться гір — і вони димлять.
Славитиму Господа все життя моє,
співатиму Богові моєму, поки живу.
Нехай буде благоприємною Йому пісня моя,
і я звеселюся в Господі.
Нехай щезнуть грішники з землі,
і беззаконників нехай більше не буде.
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When the sun rises, they gather together
and lie down in their dens.
And man goes out to do his work
and to labour until the evening.
How magnified are Your works, O Lord!
In wisdom You made them all.
The earth is replete with Your creations.
This sea, how great and spacious it is!
Therein are innumerable creeping things,
animals both small and great.
There do ships traverse;
there is that dragon You made to play therein.
All look to You,
to give them their food in due season.
When You give to them they will gather;
when You open Your hand,
all things will be filled with goodness.
When You turn Your face away,
they will be troubled.
You will take away their spirit,
and they will cease and return to their dust.
You will send forth Your Spirit, and they will be
created; and You will renew the face of the earth.
May the glory of the Lord be forever.
The Lord will rejoice in His works:
He looks upon the earth and makes it tremble,
He touches the mountains and they smoke.
I will sing to the Lord as long as I live;
I will chant to my God for as long as I have being.
May my discourse be pleasant to Him,
and I shall rejoice in the Lord.
O that sinners would cease from the earth,
that they should be no more.
23

Благослови, душе моя, Господа!
Сонце знає захід свій.
Ти насуваєш темряву, і ніч настає.
Які величні діла Твої, Господи!
Все премудро сотворив Ти.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. (тричі)

33

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

ВІРНІ:

Господи, помилуй.

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

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй.

За святий храм цей і за тих, що з вірою,
побожністю та страхом Божим входять до
нього, Господеві помолімось.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй.

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.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй.
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Bless the Lord, O my soul.
The sun knows its setting.
You ordered darkness, and it became night.
How magnified are Your works, O Lord!
You made them all in wisdom.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

33

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

33

THE GREAT LITANY
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.
DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy.

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.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy.

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

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy.

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

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy.
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За боголюбивий і Богом бережений
край наш, Канаду, за уряд, військо і за ввесь
побожний народ наш, Господеві помолімось.

ДИЯКОН:

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.

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

ДИЯКОН:
ВІРНІ:

Господи, помилуй.

За подорожніх на воді, на землі і в
повітрі; за недужих, знеможених та поневолених, і за спасіння їх, Господеві помолімось.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй.

Щоб визволитися нам від усякої
скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господеві
помолімось.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй.

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

ДИЯКОН:
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.
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.

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

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy.

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.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy.

For favourable weather, an abundance of
the fruits of the earth and for peaceful times, let us
pray to the Lord.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy.

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.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy.

For our deliverance from all affliction, wrath,
danger and necessity, let us pray to the Lord.

DEACON:
FAITHFUL:

Lord, have mercy.

Help us, save us, have mercy on us and
protect us, O God, by Your grace.

DEACON:
FAITHFUL:

Lord, have mercy.

Calling to remembrance our most holy,
most pure, most blessed and glorious Lady,
the Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the
Saints, let us commend ourselves and one another
and all our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For to You are due all glory, honour and worship: to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
DEACON:
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І читаємо призначену кафизму з Псалтиря.
В суботу ввечорі та на вечірні відправі певних празників,
співаємо 1-шу кафизму з Псалтиря, «Блажен муж.»

БЛАЖеН МУЖ

(Кафизма 1)

Блажен муж, що не ходить на раду
безбожних. (Пс 1:1)
Приспів: Алилуя, алилуя, алилуя.
Бо знає Господь путь праведних, а путь
нечестивців загине. (Пс 1:6)
ВІРНІ:

Алилуя, алилуя, алилуя.

Служіть Господеві зі страхом і радійте Йому з
трепетом. (Пс 2:11)
Алилуя, алилуя, алилуя.

Блаженні всі, що надіються на Нього. (Пс 2:13)
Алилуя, алилуя, алилуя.

Воскресни, Господи, спаси мене, Боже мій. (Пс 3:8)
Алилуя, алилуя, алилуя.

Від Господа спасіння і на людей Твоїх благословення Твоє. (Пс 3:9)
Алилуя, алилуя, алилуя.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

33

Алилуя, алилуя, алилуя.

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

33

Алилуя, алилуя, алилуя.

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

33
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And we read the appointed Kathisma from the Psalter.
On Saturday evening and the evening of certain Great Feasts, we
sing the 1st Kathisma, “Blessed is the man.”

BLESSED IS THE MAN

(Kathisma 1)

Blessed is the man that has not walked in
the counsel of the ungodly. (Ps 1:1)
Refrain: Alleluia, alleluia, alleluia.
For the Lord knows the way of the righteous, and the
way of the ungodly will perish. (Ps 1:6)
FAITHFUL:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Serve the Lord with fear, and rejoice in Him with
trembling. (Ps 2:11)
Alleluia, alleluia, alleluia.

Blessed are all that put their trust in Him. (Ps 2:13)
Alleluia, alleluia, alleluia.

Arise, O Lord; save me, O my God. (Ps 3:8)
Alleluia, alleluia, alleluia.

Salvation is from the Lord; and Your blessing is upon
Your people. (Ps 3:9)
Alleluia, alleluia, alleluia.

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

33

Alleluia, alleluia, alleluia.

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

33

Alleluia, alleluia, alleluia.

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

33
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МАЛА ЕКТеНІЯ
Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Пресвятую, пречистую, преблагословен-

ную, 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.

Співаємо “Господи, взиваю до Тебе...” на припадаючий голос.

ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ ДО ТеБе

(Пс 140)

Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене;
вислухай мене, Господи.
Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене;
Вислухай голос моління мого,
коли буду молитися до Тебе.
Вислухай мене Господи.
Нехай піднесеться молитва моя,
наче кадило перед Тобою,
підношення рук моїх, як жертва вечірняя.
Вислухай мене, Господи.
ВІРНІ:
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SMALL LITANY
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to the Lord.

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

FAITHFUL:

Lord, have mercy.

Calling to remembrance our most holy,
most pure, most blessed and glorious Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the Saints,
let us commend ourselves and one another and all
our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For 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.
DEACON:

We sing “Lord, I have cried unto You...” in the appointed tone.

LORD, I HAVE CRIED UNTO YOU

(Ps 140)

Lord, I have cried unto You; hear me.
Hear me, O Lord.
Lord, I have cried unto You; hear me.
Attend to the voice of my supplication
when I cry unto You;
Hear me, O Lord.
Let my prayer be set forth
as incense before You,
the lifting up of my hands as the evening sacrifice;
Hear me, O Lord.
FAITHFUL:

27

І читець читає стихи з Псалмів 140, 141, 129 і 116:

Постав, Господи, охорону устам
моїм і двері огорожі в устах моїх.
Не нахили серця мого до слів лукавих —
виправдовувати мої гріхи,
разом з людьми, що чинять беззаконня,
щоб не став я спільником пристрастей їхніх.
Нехай навчає мене праведник милістю,
нехай і докоряє мені;
єлей же грішника нехай не намастить голови
моєї. І молитва моя проти злодіянь їхніх.
Пожерла земля безодні суддів їхніх.
Почуті були слова мої, як переможні;
як груддя землі розметалися вони по землі;
так розсипалися кості їхні перед адом.
На Тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої;
на Тебе надія моя, не відкинь душі моєї.
Охорони мене від сіті, що ї ї поставили на мене,
і від спокус, що їх наставили беззаконні.
ЧИТЕЦЬ: (Пс 140)

У сіть свою впадуть грішники —
а я з Тобою ї ї перейду.
(Пс 141) Голосом

моїм до Господа взиваю:
голосом моїм до Господа молюся.
Розповім Йому всі печалі мої,
і скорботу мою Йому сповіщу.
Коли знемагав у мені дух мій,
Ти знав стежки мої.
На дорозі, де ходив я,
поставили сіть на мене.
Дивився я навкруги,
і ніхто не впізнавав мене.
28
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The Reader reads the verses of Psalms 140, 141, 129 and 116:
READER: (Ps 140) Set a watch, O

Lord, before my mouth
and a door of enclosure about my lips.
Incline not my heart to evil words
to make excuses in sins,
with those who work iniquity;
and I will not associate with the choicest of them.
Let the righteous man chasten me with mercy
and reprove me;
as for the oil of the sinner, let it not anoint my head.
For even my prayer is against their good pleasure.
Their judges have been swallowed up by the rock.
They shall hear my words, for they are sweet.
As a clod of earth is broken on the ground,
so their bones are scattered by the side of hades.
For to You, O Lord, are my eyes;
I have hoped in You; take not away my soul.
Keep me from the snare which they have laid for me,
and from the stumbling blocks of those who work
iniquity.
The sinners fall into their own net.
I am apart from them until I pass by.

With my voice, to the Lord have I cried; with
my voice, to the Lord have I made my supplication.
I shall pour out before Him my supplication;
my affliction before Him shall I declare.
As my spirit was departing from within me;
You knew my paths.
On this way on which I was walking
they hid a snare for me.
I looked to my right and beheld,
and there was no one that knew me.

(Пс 141)
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Не стало захисту,
і ніхто не дбав про душу мою.
Я до Тебе взивав, Господи, й казав:
Ти – надія моя і доля моя на землі живих.
Вислухай моління моє,
бо я дуже знесилений.
Спаси мене від гонителів моїх,
бо вони сильніші за мене.

СТИХИРИ НА “ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ”
Потім, вірні співають стихири на “Господи, взиваю до Тебе...”
(з Октоїха, Мінеї, чи Тріоді), після чергового стиха:

СТИХИРИ НА 10 (у неділі):

Виведи з темниці душу мою,
		 щоб хвалити ім’я Твоє. (Пс 141:8)
10.

– стихира

На мене чекають праведники,
		 поки явиш мені милість Твою. (Пс 141:8)
9.

– стихира
СТИХИРИ НА 8 (на Великі свята):

З глибини взиваю до Тебе, Господи,
		 Господи, почуй голос мій. (Пс 129:1)
8.

– стихира

Нехай будуть вуха Твої уважні
		 до голосу благання мого. (Пс 129:2)
7.

– стихира
СТИХИРИ НА 6 (на Середні cвята):

Коли на беззаконня наші зважатимеш,
		 Господи, Господи, хто встоїть?
		
Бо в Тебе очищення є. (Пс 129:3-4)
6.

– стихира
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There is no escape for me,
and no one cares for my soul.
I cried out to You, O Lord; I said: You are my hope,
You are my portion in the land of the living.
Attend to my supplication;
for I have been greatly humbled.
Deliver me from those who persecute me,
for they have become stronger than I.

STYKHYRY FOR “LORD, I HAVE CRIED”
We sing the stykhyry for “Lord, I have cried...” from the Octoechos,
Menaion or Triodion, inserting them after the appropriate verse:

10 STYKHYRY (on Sunday):

Bring my soul out of prison
		 that I may praise Your name. (Ps 141:8)
10.

– stykhyra

The righteous shall wait for me,
		 until You recompense me. (Ps 141:8)
9.

– stykhyra
8 STYKHYRY (at Great Feasts):

Out of the depths I have cried to You, O Lord;
		 O Lord, hear my voice. (Ps 129:1)
8.

– stykhyra

Let Your ears be attentive
		 to the voice of my supplication. (Ps 129:2)
7.

– stykhyra
6 STYKHYRY (at Minor Feasts):

If You should mark iniquities, O Lord,
		 O Lord, who shall stand?
		
For with You there is forgiveness. (Ps 129:3-4)
6.

– stykhyra
29

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

– стихира
СТИХИРИ НА 4:

Від ранньої зорі до ночі,
		 від ранньої зорі —
		
нехай уповає Ізраїль на Господа. (Пс 129:6)
4.

– стихира

Бо в Господа милість,
		 і велике в Нього визволення.
		
Він визволить Ізраїля від усякого
		
беззаконня його. (Пс 129:7-8)
3.

– стихира

Хваліте Господа, всі народи;
		 прославляйте Його, всі люди. (Пс 116:1)
2.

– стихира

Велика милість Його над нами,
		 й істина Його перебуває повік. (Пс 116:2)
1.

– стихира

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

33

“СЛАВА”

(з Мінеї або Тріоді)

Співаємо призначену стихиру. Коли немає, зразу співаємо:

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

33

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

– stykhyra
4 STYKHYRY:

From the morning watch until night,
		 from the morning watch,
		
let Israel hope in the Lord. (Ps 129:6)
4.

– stykhyra

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

– stykhyra

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

– stykhyra

For His mercy has prevailed over us,
		 and the truth of the Lord abides forever. (Ps 116:2)
1.

– stykhyra

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

33

DOXASTICON

(from the Mineon or Triodion)

We sing the appointed doxasticon. If there is none, we proceed to:

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

33

DOHMATYK
We sing the appointed Dohmatyk. The clergy make the Entrance.
30

МОЛИТВА ВХОДУ
Ввечері і вранці й опівдні хвалимо і
благословимо Тебе, дякуємо й молимось Тобі,
Владико всього, Чоловіколюбче Господи; нехай
буде молитва наша, як кадило перед Тобою, і не
допусти сердець наших до слів чи думок лукавих;
захисти нас від усього, що ловить душі наші;
бо до Тебе, Господи, Господи, звернені очі наші,
і на Тебе уповаємо; не посором же нас, Боже наш.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.

ІЄРЕЙ:

Благослови, Владико святий Вхід.
ІЄРЕЙ: Благословен вхід Святих Твоїх, завжди,
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ДИЯКОН:

ДИЯКОН:

Премудрість. Станьмо побожно.

СВІТе ТИХИЙ
Світе тихий, святої слави безсмертного
Отця небесного, святого, блаженного, Ісусе
Христе! Прийшовши на захід сонця, бачивши
світло вечірнє, оспівуємо Отця і Сина і
Святого Духа – Бога. Достойно є повсякчас
прославляти Тебе голосами преподобними,
Сину Божий, що життя даєш; тим то й світ
Тебе славить.

ВІРНІ:

Будьмо уважні.
ІЄРЕЙ: Мир усім.
ДИЯКОН:
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PRAYER OF THE ENTRANCE
PRIEST: In the evening, in the morning, and at noon-

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

Bless, Master, the Entrance.
PRIEST: Blessed is the entrance of Your Saints,
always, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
DEACON:

DEACON:

Wisdom. Stand aright!

О GLADSOME LIGHT
O Gladsome Light of the holy glory of the
immortal heavenly, holy, blessed Father, O Jesus
Christ: having arrived at the setting of the sun,
having seen the evening light, we praise the
Father, Son, and Holy Spirit, God. It is worthy
to praise You at all times with reverent voices,
O Son of God, Giver-of-life; wherefore the world
glorifies You.

FAITHFUL:

Let us be attentive.
PRIEST: Peace be unto all.
DEACON:

31

ДИЯКОН:

Премудрість. Прокимен, на голос .

ПРОКИМНИ НА ВеЧІРНІ
В СУБОТУ ВВЕЧЕРІ, НА ГОЛОС 6 (Пс 92:1, 5):

Господь воцарився,
		 у величність зодягнувся.

33

Стих:

Зодягнувся Господь у силу й опоясався.

Стих:

Бо Він утвердив вселенну, і не захитається
вона.

Стих:

Домові Твоєму належить святість, Господи,
на довгі дні.
В НЕДІЛЮ ВВЕЧЕРІ, НА ГОЛОС 8 (Пс 133:1):

Прославляйте нині Господа,
		 всі раби Господні.

33

Стих:

Що стоїте в домі Господньому, у дворах
дому Бога нашого.

В ПОНЕДІЛОК ВВЕЧЕРІ, НА ГОЛОС 4 (Пс 4:4, 2):

Господь почує мене,
		 коли я взиватиму до Нього.
33

Стих:

Коли взиваю я, почує мене Бог правди моєї.

У ВІВТОРОК ВВЕЧЕРІ, НА ГОЛОС 1 (Пс 22:6, 1, 2):

Милість Твоя, Господи, нехай провадить мене
		 по всі дні життя мого.

33

Стих:

Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме; на місці квітучім, там Він оселив мене.
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DEACON:

Wisdom. The Prokeimen in tone .

PROKEIMENA FOR VESPERS
ON SATURDAY EVENING, IN TONE 6 (Ps 92:1, 5):

The Lord is King;
		 He has clothed Himself with majesty.

33

Verse: The

Lord has put on power and girded Himself.

Verse: For

He has established the universe, which
shall not be shaken.

Verse: Holiness

befits Your house, Lord, for length of

days.
ON SUNDAY EVENING, IN TONE 8 (Ps 133:1):

Behold, now bless the Lord,
		 all you servants of the Lord.

33

Verse: You

that stand in the temple of the Lord, in the
courts of the house of our God.

ON MONDAY EVENING, IN TONE 4 (Ps 4:4, 2):

The Lord will hear me,
		 when I cry out to Him.

33

Verse: When

I call, the God of my righteousness
hears me.

ON TUESDAY EVENING, IN TONE 1 (Ps 22:6, 1, 2):

Your mercy will pursue me, O Lord,
		 all the days of my life.

33

Verse: The

Lord is my shepherd, and I shall not want;
He made me to dwell in a place of green pasture.
32

В СЕРЕДУ ВВЕЧЕРІ, НА ГОЛОС 5 (Пс 53:3, 4):

Боже, в ім’я Твоє спаси мене
		 і в силі Твоїй суди мене.

33

Стих:

Вислухай, Боже, голос моління мого, коли
буду молитись до Тебе.

В ЧЕТВЕР УВЕЧЕРІ, НА ГОЛОС 6 (Пс 120:2, 1):

Поміч моя від Господа,
		 що створив небо й землю.

33

Стих:

Я підніс очі мої вгору, звідки прийде поміч
моя.

У П’ЯТНИЦЮ ВВЕЧЕРІ, НА ГОЛОС 7 (Пс 58:11, 2):

Боже, Ти оборонець мій,
		 і милість Твоя попередить мене.
Стих: Врятуй мене від ворогів моїх, Боже, і від
напасників моїх визволи мене.

33

ПАРеМІЇ
Якщо Cвято, на виголос Ієрея, читаємо Паремії.

ПОТРІЙНА ЕКТеНІЯ
Промовмо всі з усієї душі і з усього
розуміння нашого, промовмо.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Господи, Вседержителю, Боже Отців
наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ДИЯКОН:
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ON WEDNESDAY EVENING, IN TONE 5 (Ps 53:3, 4):

O God, in Your name save me,
		 and judge me in Your power.

33

Verse:

O God, hear my prayer, give ear to the words
of my mouth.

ON THURSDAY EVENING, IN TONE 6 (Ps 120:2, 1):

My help is from the Lord,
		 Who made heaven and earth.

33

Verse: I

lifted up mine eyes to the mountains, whence
comes my help.

ON FRIDAY EVENING, IN TONE 7 (Ps 58:11, 2):

O God, You are my helper,
		 and Your mercy shall go before me.
Verse: Deliver me from my enemies, O God, deliver
me from those who rise up against me.

33

PAREMIA
On Feasts, following the Priest’s exclamation, we read the
Paremia.

LITANY OF FERVENT SUPPLICATION
Let us all say with our whole soul and with
our whole mind, let us say.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: O Lord Almighty, God of our fathers: We
pray You, hear us and have mercy.
DEACON:

33

ВІРНІ:

Господи, помилуй.

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

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (тричі)

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.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (тричі)

Ще молимось за Святійших Патріярхів
Православних, за приснопам’ятних фундаторів
святого храму цього (святого монастиря цього) і
за всіх спочилих отців і братів наших, що тут
спочивають, і за православних по всіх усюдах.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (тричі)

Ще молимось за милість, життя, мир,
здоров’я, спасіння, Боже завітання, прощення
і відпущення гріхів рабів Божих, парафіян
святого храму цього.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (тричі)

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.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (тричі)
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FAITHFUL:

Lord, have mercy.

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

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (thrice)

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.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (thrice)

Again we pray for the blessed and evermemorable 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.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (thrice)

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.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (thrice)

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.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (thrice)
34

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.
ІЄРЕЙ:

СПОДОБИ, ГОСПОДИ
Сподоби, Господи, вечір цей без гріха
зберегтися нам. Благословен єси, Господи
Боже отців наших, і хвальне й прославлене
ім’я Твоє навіки. Амінь.
Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми
уповаємо на Тебе.
33Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів
Твоїх.
33Благословен
єси, Владико, врозуми мене
заповітами Твоїми.
33Благословен
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.
ЧИТЕЦЬ:

БЛАГАЛЬНА ЕКТеНІЯ
Доповнімо вечірню молитву нашу
Господеві.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
ДИЯКОН:

35

в
е
ч
і
р
н
я

v
e
s
p
e
r
s

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.
PRIEST:

VOUCHSAFE, O LORD
Vouchsafe, O Lord, to keep us this evening
without sin. Blessed are You, O Lord, the God of
our fathers, and praised and glorified is Your name
forever. Amen.
Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have set
our hope on You.
33Blessed are You, O Lord; teach me Your statutes.
33Blessed are you, O Master; give me understanding
of Your statutes.
33Blessed are You, O Holy One; enlighten me by
Your statutes.
O Lord, Your mercy endures forever. Despise not the
works of Your hands.
To You is due praise; to You is due song; to You glory
is due; to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
READER:

LITANY OF SUPPLICATION
DEACON: Let us complete our evening prayer unto the

Lord.
Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and
protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL:
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ВІРНІ:

Господи, помилуй.

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

ВІРНІ:

Подай, Господи.

Прощення і відпущення гріхів та провин
наших, у Господа просімо.

ДИЯКОН:
ВІРНІ:

Подай, Господи.

Доброго і пожиточного для душ наших
та миру для світу, у Господа просімо.

ДИЯКОН:
ВІРНІ:

Подай, Господи.

Щоб решту життя нашого в мирі та
покаянні скінчили ми, у Господа просімо.

ДИЯКОН:
ВІРНІ:

Подай, Господи.

Християнського кінця життя нашого:
безболізного, бездоганного, мирного, і доброї
від-повіді на страшному суді Христовім,
просімо.

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Подай, Господи.

ДИЯКОН: Пресвятую, пречистую, преблагословен-

ную, славную Владичицю нашу Богородицю і
Приснодіву Марію, зі всіма святими пом’янувши,
самі себе, і один одного, і все життя наше,
Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо 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.
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FAITHFUL:

Lord, have mercy.

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

FAITHFUL:

Grant this, O Lord.

Forgiveness and remission of our sins and
transgressions, let us ask of the Lord.

DEACON:
FAITHFUL:

Grant this, O Lord.

All that is good and beneficial for our souls
and peace for the world, let us ask of the Lord.

DEACON:
FAITHFUL:

Grant this, O Lord.

That we may complete the remaining time
of our life in peace and repentance, let us ask of
the Lord.

DEACON:

FAITHFUL:

Grant this, O Lord.

A Christian end to our life: painless, blameless and peaceful; and a good defense before the
dread judgment seat of Christ, let us ask.

DEACON:

FAITHFUL:

Grant this, O Lord.

Calling to remembrance our most holy,
most pure, most blessed and glorious Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the Saints,
let us commend ourselves and one another and all
our life, unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For 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.
DEACON:

36

Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ:

Голови наші схилімо перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ДИЯКОН:

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

Нехай буде влада Царства Твого
благословенна і найславніша, Отця, і Сина, і
Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ІЄРЕЙ:

ЛІТІЯ
Якщо правиться Вечірня з Літією, див. ст. 42.

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ ТА
БОГОРОДИЧНИЙ
І співаємо Стихири на стиховні з Октоїха, Тріоді або Мінеї.
Після Богородичного співаємо:
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Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
PRIEST:

Let us bow our heads unto the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.
DEACON:

PRIEST: O Lord our God, You bowed the heavens and

came down for the salvation of the human race: Look
upon Your servants and Your inheritance; for to You,
the Awesome Judge Who loves mankind, have Your
servants bowed their heads and bent their necks,
awaiting not help from men, but entreating Your
mercy and looking confidently for Your salvation.
Guard them at all times, both during this present
evening and in the approaching night, from every
enemy, from all adverse powers of the devil, from
vain thoughts and from evil imaginings.
May the majesty of Your Kingdom be blessed
and glorified, of the Father and of the Son and of the
Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
PRIEST:

LITIA
If the Litia is to be served, turn to page 42.

APOSTICHA AND
THEOTOKION
We sing the appointed Aposticha from the Octoechos, Triodion or
Menaion. Following the Theotokion we sing:
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ПІСНЯ ПРАВеДНОГО СИМеОНА
(Від Луки 2:29-32)

Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по
слову Твоєму, з миром, бо побачили очі мої
спасіння Твоє, що Ти приготував перед лицем
усіх людей, світло на просвіту народів і славу
людей Твоїх, Ізраїля.

ВІРНІ:

ТРИСВЯТе I
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий
Безсмертний, помилуй нас. (тричі)

ЧИТЕЦЬ:

+

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

33

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші;
Святий, зглянься і зціли немочі наші імени
Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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SONG OF ST. SIMEON
(Luke 2:29-32)

Now let Your servant depart in peace,
O Master, according to Your word. For mine
eyes have seen Your salvation, which You have
prepared before the face of all peoples, a light
of revelation for the Gentiles and the glory of
Your people Israel.

FAITHFUL:

TRISAGION AND
THE LORD'S PRAYER
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
have mercy on us. (thrice)

READER:

+

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

33

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

33

38

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.
ВІРНІ: Амінь.

ТРОПАРІ ТА БОГОРОДИЧНИЙ
І співаємо тропарі згідно з уставом.
В суботу на всенічній відправі співаємо: «Богородице Діво...»

Богородице Діво, радуйся, Благодатная Маріє,
Господь з Тобою! Благословенна Ти в жонах, і
благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила
Спаса душ наших.
Якщо Утреня сполучена з Вечірнею (Всенічна), Ієрей
виголошує “Благословення Господнє на вас...” Читець:
“Амінь”, і зразу читає Шестипсалміє, (Добрий Пастир
молитовник, 2013 — ст. 134).

Премудрість.
ВІРНІ: Благослови.

ДИЯКОН:

Благословенний Христос Бог наш завжди,
нині, і повсякчас, і на віки віків.

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

TROPARIA AND THEOTOKION
Here we sing the Troparia as appointed in the typicon.
On Saturday at the Vigil we sing: “Rejoice, O Virgin Theotokos...”

Rejoice, O Virgin Theotokos, Mary, full of grace, the
Lord is with You. Blessed are You among women
and blessed is the Fruit of Your Womb, for you have
borne the Saviour of our souls.
If Мatins is combined with Vespers for a Vigil, the Priest intones
“May the blessing of the Lord be upon you...”. The Reader:
“Amen”, and begins the Hexapsalmos, (Good Shepherd
prayerbook, 2013 — p. 135).

Wisdom.
FAITHFUL: Give the blessing.
DEACON:

Blessed is the One-Who-is, Christ our God,
always, now and ever and unto the ages of ages.

PRIEST:

39

Амінь.
Утверди, Боже, Святу Православну Віру і всіх
православних християн на віки віків.

ВІРНІ:

ІЄРЕЙ:

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Чеснішу від херувимів і незрівнянно
славнішу від серафимів, що без істління БогаСлово породила, сущую Богородицю, Тебе
величаємо.

ВІРНІ:

Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше,
слава Тобі!

ІЄРЕЙ:

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

ВІРНІ:

+

Господи, помилуй. (тричі)
Благослови.
(«Владико, благсолови.» — у катедральному соборі або коли
Архиєрей присутній.)

Христос (що воскрес із мертвих), істинний
Бог наш, 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.

ІЄРЕЙ:

40

в
е
ч
і
р
н
я

v
e
s
p
e
r
s

Amen.
Make firm, O God, the Holy Orthodox Faith and all
Orthodox Christians, unto the ages of ages.

FAITHFUL:

PRIEST:

Most Holy Theotokos, save us.

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.

FAITHFUL:

Glory to You, O Christ our God, our hope,
glory to You.

PRIEST:

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

FAITHFUL:

+

Lord have mercy. (thrice)
Give the blessing.
(“Master, bless.” — in a Сathedral church or when a Bishop is
present.)

May Christ our true God (Who rose from the
dead) have mercy on us and save us, through
the intercessions of His most pure Mother, of the
holy, glorious and all-praised Apostles; of (name of
the Saint of the temple) and (the Saint of the day), of the
holy Ancestors-of-God Joachim and Anna and of
all the Saints, forasmuch as He is Good and the
Lover of mankind.

PRIEST:

40

Амінь.
Владику нашого Високопреосвященнішого
[ім’я], Архиєпископа Вінніпегу і Середньої
Єпархії, Митрополита Канади; і Владику
нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа), парафіян
святого храму цього і всіх православних
християн збережи, Господи, на многая літа.

ВІРНІ:
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Amen.
Our Metropolitan, His Eminence [name], Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy,
Metropolitan of Canada; our Bishop (title and name of
eparchial bishop), the parishioners of this holy temple
and all Orthodox Christians, protect O Lord,
for many years.

FAITHFUL:

41

ЛІТІЯ

СТИХИРИ ЛІТІЙНІ,
“СЛАВА” І БОГОРОДИЧНИЙ
Коли правиться Літія, вірні починають співати Стихири літійні
а далі “Cлава...” Свята або Святому, “І нині...”, Богородичний.
Cвященнослужителі виходять із Вівтаря північними дверима
до притвору храму у супроводі вірних з свічками. Чиниться
кадіння храму.

ЛІТІЙНА ЕКТеНІЯ
Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, навідай світ Твій
милістю і милосердям, зміцни силу християн
православних і пошли нам милості Твої
багатії:
Молитвами всепречистої Владичиці нашої
Богородиці і Приснодіви Марії; силою чесного
і животворчого Хреста; pаступництвом
чесних небесних сил безплотних; чесного
славного Пророка, Предтечі й Хрестителя
Іоана;
святих
славних
і
всехвальних
Апостолів;
cвятих Отців наших і вселенських великих
учителів і Святителів — Василія Великого,
Григорія Богослова та Іоана Золотоустого;
cвятого Отця нашого Миколая — Архиєпископа
Мир-Лікійського, Чудотворця;
cвятих рівноапостольних Мефодія й Кирила —
учителів слов’янських;
ДИЯКОН:
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LITIA

STYKHYRY OF THE LITIA,
“GLORY” AND THE THEOTOKION
At the Litia, we begin by chanting the Stykhyry of the Litia, “Glory...”
of the Feast or Saint; “Both now...” and the Theotokion.
The Clergy exit the Sanctuary through the north door and proceed
to the narthex preceded by the Faithful, holding candles. The nave
is censed.

LITANY OF THE LITIA
Save Your People, O God, and bless Your
inheritance. Look upon Your world with mercy and
compassion. Strengthen the power of Orthodox
Christians and send down upon us Your abundant
mercies:
Through the prayers of our all-pure Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary; through the power
of the precious and life-giving Cross; through the
intercessions of the honourable Bodiless powers
of heaven; of the honourable, glorious Prophet,
Forerunner and Baptist John; of the holy, glorious
and all-praised Apostles;
of our holy Fathers among the Saints, the great ecumenical teachers and Hierarchs: Basil the Great,
Gregory the Theologian and John Chrysostom;
of our Holy Father among the Saints, Nicholas the
Wonderworker, Archbishop of Myra in Lycea;
of the Holy Equals-to-the-Apostles, Methodius and
Cyril, teachers of the Slavs;

DEACON:
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cвятих рівноапостольних — великого князя
Володимира і великої княгині Ольги;
cвятих Отців наших, Митрополитів Київських —
Михаїла, Іларіона, Петра, Олексія, Макарія,
і Петра;
Феодосія Чернігівського, Димитрія Ростовського, Інокентія Іркутського, Іоасафа Білгородського і Іоана та Павла Тобольських;
cвятих славних і добропобідних Мучеників —
cвятого Великомученика Юрія Побідоносця,
святої Великомучениці Варвари, святого
Великомученика Іоана Нового Сучавського;
cвятих благовірних князів і Страстотерпців –
Бориса, Гліба та Ігоря,
cвятого Преподобномученика Афанасія –
ігумена Берестейського;
Миколи — князя Луцького, Макарія Канівського,
Феодора — князя Острозького;
cвятої Юліянії — княжни Ольшанської,
cвятих Віленських Мучеників — Антонія, Іоана і
Євстафія;
Преподобних Отців наших Антонія й Феодосія
та інших чудотворців Печерських;
Преподобного Іова — ігумена і чудотворця
Почаївського;
Преподобного Паїсія Величковського;
всіх Святих на землі українській просіявших;
(святого, що його храм і що його день),

святих і праведних Богоотців Іоакима й Анни
і всіх Святих,
молимо Тебе, Mногомилостивий Господи,
вислухай нас, грішних, що молимось Тобі, і
помилуй нас.
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of the Holy Equals-to-the-Apostles, Great-Prince
Volodymyr and Great-Princess, Ol’ha;
of our Holy Fathers, the Metropolitans of Kyiv:
Michael, Ilarion, Peter, Alexiy, Macarius and
Peter;
Theodosius of Chernihiv, Demetrius of Rostov,
Innocent of Irkutsk, Ioasaph of Bilhorod; Ioan and
Paul of Tobolsk;
of the holy glorious and victorious Martyrs:
the holy, glorious Great-martyr George the
Trophy-bearer, the holy Great-martyr Barbara,
the holy Great-martyr John the New of Suchava;
the Holy True-Believing Prince-martyrs and Passionbearers, Boris, Hlib and Ihor;
the holy venerable Martyr Athanasius, Ihumen of
Brest;
Mykola, Prince of Lutsk; Macarius of Kaniv and
Theodore Prince of Ostrih,
the Holy Princess Juliana of Olshansk;
the Holy Martyrs of Vilnius: Anthony, John and
Eustathius;
of our Venerable Fathers Anthony and Theodosius
and all the wonderworkers of the Kyivan Caves;
Venerable Job, Ihumen and Wonderworker of
Pochaiv;
Venerable Paisius Velychkovsky and all the Saints
glorified in the Ukrainian land;
of (Saint after whom the church is named and of the day);
of the holy and righteous Ancestors-of-God,
Joachim and Anna and of all the Saints:
We beseech You, O Greatly-merciful Lord, hear us
sinners who pray unto You, and have mercy on us.
43

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (12 разів)

Ще молимось за Владику нашого
Високопреосвященнішого Митрополита [ім’я],
і Владику нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа),
за всечесне священство, Христове дияконство
і за все у Христі братство наше, і за всяку
душу християнську, скорботну і пригноблену,
що милости Божої та помочі потребує;
за захист міста цього і тих, що живуть
у ньому, за спокій і лад у всьому світі,
за добрий стан святих Божих церков,
за спасіння і поміч отцям і братам нашим,
що старанно й зі страхом Божим трудяться
і служать; за покинутих, за зцілення тих,
що в немочах лежать; за впокоєння,
полегшення, блаженну пам’ять і прощення
гріхів православних отців і братів наших,
що тут і повсюди раніше спочилих;
за визволення поневолених; за братів наших,
по службах сущих, і за всіх, що служать
і служили у святому храмі цьому, промовмо:

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (12 разів)

Ще молимось за боголюбивий і Богом
бережений край наш, Канаду, за уряд і
військо його, і за ввесь побожний народ наш,
щоб Господь Бог допомагав їм у всьому та
охороняв їх від усякого ворога і супротивника,
промовмо:

ДИЯКОН:

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (12 разів)
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FAITHFUL:

Lord, have mercy. (12 times)

Again we pray for our Metropolitan, His
Eminence [name]; for our Bishop, (title and name of
eparchial bishop), for the honourable presbyterate,
the deaconate in Christ and all our brethren
in Christ; for the souls of every afflicted and
weary Christian in need of God’s mercy and help;
for the protection of this city and all who dwell
herein; for the peace and welfare of the whole
world; for the stability of the holy churches of God;
for the salvation and assistance of our fathers and
brethren who with diligence and in fear of God
labour and serve; for the forsaken, for the healing
of those who lie in infirmity, for the repose, comfort,
blessed memory and forgiveness of sins of
all our fathers and brethren, the Orthodox faithful
here and everywhere laid to rest, for the deliverance
of captives, for our brethren who are serving,
and for those who serve and have served in this
holy temple, let us say:

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (12 times)

Again we pray for our God-loving and
God-protected country of Canada, its government,
armed forces, and for all our pious people; that
the Lord God help and aid them in all things and
protect them from every enemy and adversary, let
us say:

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (12 times)
44

ДИЯКОН: Ще молимось за збереження міста цього

і всякого міста і краю від
голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча,
нападу чужинців та міжусобиці, щоб Благий
і Чоловіколюбний Бог наш був милостивий
та милосердний до нас, щоб відвернув Він
усяку кару, що йде на нас, і визволив нас від
праведної погрози Своєї і помилував нас.
(святого монастиря цього)

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось, щоб вислухав Господь Бог

голос моління нас грішних, і помилував нас.

ВІРНІ:

Господи, помилуй. (тричі)

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш,
уповання всіх кінців землі і тих, що на морі
далеко, і, Милостивий, будь милостивим,
Владико, до гріхів наших і помилуй нас. 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.
ІЄРЕЙ:

Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ІЄРЕЙ:

Голови наші схилімo перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ДИЯКОН:
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Again we pray for the protection of this
city (this holy monastery) and every city and country
from famine, pestilence, earthquake, flood, fire,
the sword, foreign invasion, and civil war. May our
Good God Who loves mankind be gracious, and
merciful to us, and turn away and dispel all wrath
stirred up against us and may He deliver us from
His righteous chastisement and have mercy on us.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (thrice)

Again, we pray that the Lord God will hear
the voice of the prayer of us sinners and have
mercy on us.

DEACON:

FAITHFUL:

Lord, have mercy. (thrice)

Hear us, O God our Saviour, hope of all
the ends of the earth and those far off at sea.
Be gracious to us sinners, O Master; be gracious
to us and have mercy on us. For You are a merciful
God and the Lover of mankind and unto You
do we send up glory: to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit, now and ever and unto the
ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

PRIEST:

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

Let us bow our heads unto the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.
DEACON:
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Владико Многомилостивий, Господи Ісусе
Христе, Боже наш, молитвами всепречистої
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви
Марії; cилою чесного і животворчого
Хреста; Заступництвом чесних небесних
сил Безплотних; чесного славного Пророка,
Предтечі і Хрестителя Іоана; святих славних
і всехвальних Апостолів; святих славних
і добропобідних Мучеників, преподобних
і богоносних Отців наших, (і святих храму і дня);
святих Богоотців Іоакима й Анни і всіх Святих
Твоїх, благоприємною сотвори молитву
нашу, даруй нам відпущення гріхів наших,
охорони нас покровом крил Твоїх, віджени від
нас усякого ворога і супротивника, втихомир
життя наше, Господи, помилуй нас і світ
Твій і спаси душі наші, як Благий і
Чоловіколюбець.

ІЄРЕЙ:

ВІРНІ:

Амінь.

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ ТА
БОГОРОДИЧНИЙ
І співаємо призначених Cтихири на Cтиховні та Богородичний
з Октоїха, Мінеї, Тріоді пісної або цвітної.

Священнослужителі стають перед тетраподом, на якому
приготовлено для благословення п’ять просфор, пшениця,
вино і єлей.
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O Great and Merciful Master, Lord Jesus
Christ our God, through the prayers of our allpure Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary;
Through the power of the precious and life-giving
Cross; through the intercessions of the honourable
Bodiless powers of heaven; of the honourable,
glorious Prophet, Forerunner and Baptist John;
of the holy, glorious and all-praised Apostles;
of the holy, glorious and victorious Martyrs:
of our venerable and God-bearing Fathers,
of (Saint of the temple and of the day); of the holy and
righteous Ancestors-of-God, Joachim and Anna
and of all the Saints: make our prayer acceptable;
grant us forgiveness of our sins; protect us under
the shelter of Your wings; drive away from us every
enemy and adversary; give peace to our lives, O
Lord, have mercy on us and on Your world and
save our souls, for You are Good and the Lover of
mankind.

PRIEST:

FAITHFUL:

Amen.

APOSTICHA AND
THEOTOKION
And we sing the appointed Aposticha and Theotokion from the
Octoechos, Menaion, Lenten Triodion or Pentecostarion.

The clergy stand before the tetrapod, on which five loaves, wheat,
wine and oil have been placed for blessing.
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ПІСНЯ ПРАВеДНОГО СИМеОНА
(Від Луки 2:29-32)

Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по слову
Твоєму, з миром, бо побачили очі мої спасіння
Твоє, що Ти приготував перед лицем усіх
людей, світло на просвіту народів і славу
людей Твоїх, Ізраїля.

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

ЧИТЕЦЬ:

+

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

33

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші;
Святий, зглянься і зціли немочі наші, імени
Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

33
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SONG OF ST. SIMEON
(Luke 2:29-32)

Now let Your servant depart in peace, O Master,
according to Your word. For mine eyes have seen
Your salvation, which You have prepared before
the face of all peoples, a light of revelation for the
Gentiles and the glory of Your people Israel.

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

READER:

+

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

33

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

33
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ГОСПОДНЯ МОЛИТВА
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться
ім’я Твоє; нехай прийде царство Твоє; нехай
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб
наш 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.
ВІРНІ: Амінь.

ТРОПАРІ ТА БОГОРОДИЧНИЙ
І співаємо тропарі згідно з уставом.
В суботу на всенічній відправі співаємо: “Богородице Діво,
радуйся...”.

Богородице Діво, радуйся, Благодатная Маріє,
Господь з Тобою! Благословенна Ти в жонах,
і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила
Спаса душ наших.

БЛАГОСЛОВеННЯ ХЛІБІВ, ПШеНИЦІ,
ВИНА І ЕЛеЮ
Диякон тричі обкаджує тетрапод навколо.

Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН:

48

л
і
т
і
я

l
i
t
i
a

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

TROPARIA AND THEOTOKION
Here we sing the troparia as appointed in the typicon.
On Saturday at the Vigil we sing: “Rejoice, O Virgin Theotokos...”.

Rejoice, O Virgin Theotokos, Mary, full of grace, the
Lord is with You. Blessed are You among women
and blessed is the Fruit of Your Womb, for you have
borne the Saviour of our souls.

ВLESSING OF THE LOAVES, WHEAT,
WINE AND OIL
The deacon or priest censes around the tetrapod three times.

Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON:
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Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти
поблагословив у пустині п’ять хлібів і п’ять
тисяч народу наситив; Сам поблагослови
і хліби ці, пшеницю, вино і єлей і примнож їх
у місті (в святім монастирі) цьому і в усьому світі
Твоєму, а вірних, що їх споживають, освяти.
Бо Ти благословляєш і освячуєш усе,
Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо
з предвічним Твоїм Отцем, і пресвятим,
і благим, і животворчим Твоїм Духом нині,
і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ІЄРЕЙ:

Нехай буде ім’я Господнє благословенне віднині і довіку. (тричі)

33

ПСАЛОМ 33
Благословлю Господа на всякий час,
завжди хвала Йому в устах моїх.
Господом буде хвалитися душа моя; нехай
почують вірні і звеселяться.
Величайте Господа зі мною, і прославмо ім’я
Його всі разом.
Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх
скорбот визволив мене.
Приступіть до Нього і просвітіться, і лиця ваші не
осоромляться.
Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх
скорбот спас його.
Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його і
визволяє їх.
Споживіть і побачите, що благий Господь.
ЧИТЕЦЬ:

49

л
і
т
і
я

l
i
t
i
a

O Lord Jesus Christ our God, You blessed the
five loaves in the wilderness and with them fed the
five thousand: As the same Lord, bless these loaves,
this wheat, wine and oil and multiply them in this city
(holy monastery) and in all your world and sanctify
the faithful who partake of them. For it is You Who
blesses and sanctifies all things, O Christ our God,
and we send up glory unto You, together with
Your eternal Father and Your all-holy, good and
life-giving Spirit, now and ever and unto the ages
of ages.
FAITHFUL: Amen.
PRIEST:

Blessed be the name of the Lord, henceforth and
forevermore. (thrice)

33

PSALM 33
I will bless the Lord at all times, His praise
shall continually be in my mouth.
In the Lord shall my soul be praised; let the meek
hear and be glad.
O magnify the Lord with me, and let us exalt His
name together.
I sought the Lord, and He heard me, and delivered
me from all my tribulations.
Come unto Him and be enlightened, and your faces
shall not be ashamed.
This poor man cried, and the Lord heard him, and
saved him out of all his tribulations.
The angel of the Lord will encamp round about them
that fear Him, and will deliver them.
O taste and see that the Lord is good;
READER:
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Блажен муж, що уповає на Нього.
Бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають
нестатку ті, що бояться Його.
Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають
Господа, не будуть позбавлені ніякого добра.
Коли читається псалом, священик стоїть перед Райськими
вратами. Після прочитання благословляє народ:

Благословення Господнє на вас, Його
благодаттю і чоловіколюбством, завжди, нині,
і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ІЄРЕЙ:

Якщо Утреня сполучена з Вечірнею (Всенічна), Читець
зразу починає шестипсалміє, “Слава во вишніх Богу...”.
ДИЯКОН:
ВІРНІ:

Премудрість.

Благослови.

Благословенний 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 БогаСлово породила, сущую Богородицю, Tебе
величаємо.
ІЄРЕЙ:
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blessed is the man that hopes in Him.
O fear the Lord, all you His saints; for there is no
want to them that fear Him.
Rich men have turned poor and gone hungry; but
they that seek the Lord shall not be deprived of any
good thing.
As the psalm is being chanted, the priest stands before the Royal
Doors. After the psalm he blesses the people:

May the blessing of the Lord be upon you,
through His grace and love for mankind, always,
now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
PRIEST:

If Matins is combined with Vespers in a Vigil, the Reader immediately begins the “hexapsalmos”, “Glory to God in the Highest...”.
DEACON:

Wisdom.

FAITHFUL:

Give the blessing.

Blessed is the One-Who-is, Christ our God,
always, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
Make firm, O God, the Holy Orthodox Faith and all
Orthodox Christians, unto the ages of ages.
PRIEST:

Most Holy Theotokos, save us.
FAITHFUL: More honourable than the Cherubim and
more glorious beyond compare than the Seraphim,
without corruption You gave birth to God the Word.
True Theotokos, we magnify You.
PRIEST:
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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.
ІЄРЕЙ:

Господи, помилуй. (тричі)
Благослови.
(«Владико, благсолови.» — у катедральному соборі або коли
Архиєрей присутній.)

Христос (що воскрес із мертвих) , істинний
Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері,
святих славних і всехвальних Апостолів і

ІЄРЕЙ:

(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.
Амінь.
Владику нашого Високопреосвященнішого
[ім’я], Архиєпископа Вінніпегу і Середньої
Єпархії, Митрополита Канади; і Владику
нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа),
парафіян святого храму цього і всіх
православних християн збережи, Господи,
на многая літа.

ВІРНІ:
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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.
PRIEST:

Lord have mercy. (thrice)
Give the blessing.
(“Master, bless.” — in a Сathedral church or when a Bishop is
present.)

May Christ our true God (Who rose from the
dead) have mercy on us and save us, through the
intercessions of His most pure Mother, of the holy,
glorious and all-praised Apostles; of (name of the
Saint of the temple) and (the Saint of the day), of the holy
Ancestors-of-God Joachim and Anna and of all
the Saints, forasmuch as He is good and the
Lover of mankind.
FAITHFUL: Amen.
Our Metropolitan, His Eminence [name], Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy,
Metropolitan of Canada; our Bishop (title and name of
eparchial bishop), the parishioners of this holy temple
and all Orthodox Christians, protect O Lord,
for many years.
PRIEST:
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МОЛИТВИ СВІТИЛЬНИЧНІ
МОЛИТВА ПеРША
Господи щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву
нашу й уваж на голос моління нашого, вчини
нам знамення на благо; настав нас на путь Твою,
шоб ходити в істині Твоїй; звесели серця наші,
щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий
єси і твориш чудеса, Ти єси Бог єдиний, і нема
Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний
у милості і Благий в кріпості, щоб помагати, і
втішати, і спасати всіх, що надіються на святе
ім’я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і
поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові нині,
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ІЄРЕЙ:

МОЛИТВА ДРУГА
ІЄРЕЙ: Господи, не суди нас в суворості Твоїй

і не карай нас у гніві Твоїм, але вчини з нами,
Лікарю і Зцілителю душ наших, з милости Твоєї;
веди нас до пристановища волі Твоєї, просвіти
очі сердець наших на пізнання істини Твоєї;
і даруй нам останок цього дня і ввесь
час життя нашого мирний і безгрішний,
молитвами Святої Богородиці і всіх Святих.
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PRAYERS OF LIGHT
FIRST PRAYER
PRIEST: O Lord, compassionate and merciful, long-

suffering and plenteous in mercy, give ear unto our
prayer and attend to the voice of our supplication; Work
in us a sign unto good. Guide us in Your way, that we
may walk in Your truth; make glad our hearts, that we
may fear Your holy name; For You are great and work
wonders; You alone are God, and there is none like unto
You among the gods, O Lord, strong in mercy and good
in might, to help and comfort, and to save all that hope
in Your holy name. 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.
Amen.

SECOND PRAYER
PRIEST: O Lord, rebuke us not in Your anger, nor chasten

us in Your wrath, but deal with us according to Your
mercy, O Physician and Healer of our souls. Guide us
unto the haven of Your will; enlighten the eyes of our
hearts to the knowledge of Your truth; and grant unto
us that the remainder of the present day and the whole
time of our life may be peaceful and sinless, through the
intercessions of the Holy Theotokos and of all the Saints.
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Бо Твоя влада, і Твоє є царство, і сила і слава,
Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.

МОЛИТВА ТРеТЯ
ІЄРЕЙ: Господи Боже наш, помяни нас, грішних і

негідних рабів Твоїх, коли ми призиваємо святе
ім’я Твоє, і не осором нас, що надіємось на милість
Твою, але дай нам, Господи, все, чого просимо
для спасіння, і сподоби нас любити й боятися Тебе
від усього серця нашого та чинити в усьому волю
Твою. Бо Ти Благий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі
славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

МОЛИТВА ЧеТВеРТА
Ти, в невмовкних піснях і безупинних
славословленнях святими Силами оспівуваний,
наповни й наші уста хвалою Твоєю, щоб звеличати
ім’я святеє Твоє; і дай нам участь і насліддя
зо всіма тими, що воістину бояться Тебе і додержують
заповідей Твоїх, молитвами Святої Богородиці і всіх
Святих Твоїх. Бо Тобі належить усяка слава, честь
і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ІЄРЕЙ:
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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. Amen.

THIRD PRAYER
PRIEST: O Lord our God, remember us, Your sinful and

unprofitable servants, when we call upon Your holy,
venerable name, and turn us not away in shame from
the expectation of Your mercy; but grant us, O Lord, all
our requests which are unto salvation and vouchsafe us
to love and to fear You with our whole heart, and to do
Your will in all things. For You are a Good 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. Amen.

FOURTH PRAYER
PRIEST: О You Who are hymned by the holy Powers

with never-silent hymns and unceasing doxologies.
Fill our mouths with the praise of You, that we may
magnify Your holy name. And grant unto us a portion
and inheritance with all them that fear You in truth and
keep Your commandments, through the prayers of the
holy Theotokos, and of all Your Saints. 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.
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МОЛИТВА П’ЯТА
ІЄРЕЙ: Господи, Господи, Ти держиш усе пречистою

рукою Твоєю, довготерпиш усім нам і вболіваєш
над злими вчинками нашими. Пом’яни милосердя
Твоє й милість Твою, вияви на нас благість Твою
— і дай нам благодаттю Твоєю і в останку дня
цього уникнути різних підступів лукавого, і життя
наше благодаттю пресвятого Твого Духа збережи
безпечним від спокус. Милістю й чоловіколюбством
Єдино-родного Сина Твого, що з Ним благословен
єси з пресвятим і благим і животворчим Твоїм
Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

МОЛИТВА ШОСТА
ІЄРЕЙ: Боже великий і дивний, що невимовною

добротою і багатим промислом правиш усім!
Ти дарував нам і земні блага, і дав нам запоруку
обіцяного
Царства
вже
дарованими
нам
благами; Ти допоміг нам і за минулий час цього
дня уникнути всякого зла, — дай нам і останок
прожити безпорочно перед святою славою Твоєю,
оспівуючи Тебе, єдиного Благого й Чоловіколюбного Бога нашого. Бо ти єси Бог наш, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині,
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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FIFTH PRAYER
PRIEST: О Lord, Lord, Who upholds all things in

the most-pure palm of Your hand. Who shows
long-suffering upon us all, and turns aside from our
evil deeds: Do remember Your compassions and Your
mercy. Visit us with Your goodness — and grant unto us,
by Your grace, that during the remainder of the present
day we may avoid the diverse snares of the evil one. And
preserve our lives unassailed, through the grace of Your
all-holy Spirit. Through the mercy and love for man-kind
of Your Only-begotten Son, with Whom You are blessed,
together with Your most-holy, good and life-giving Spirit,
now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

SIXTH PRAYER
PRIEST: O God, great and wonderful, Who with ineffable

goodness and rich providence orders all things, and
grants unto us earthly good things, and Who has
given us a pledge of the promised Kingdom through
good things already given, and has caused us during
the part of the day that has passed to turn aside from
evil things: Do grant us to complete the rest of the day
without reproach before Your holy glory, and to hymn
You, our God Who alone are Good and loves mankind.
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.
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МОЛИТВА СЬОМА
Боже Великий і Вишній, єдиний Безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш,
— Ти все творіння премудро сотворив, світло від
темряви відділив, поставив сонце володіти днем,
а місяць і зорініччю; Ти сподобив нас, грішних, і в
цю годину стати перед Тобою з хвалою і вечірнє
славослів’я Тобі принести. Сам, Чоловіколюбний
Господи, вчини молитву нашу наче кадило перед
Тобою і, як пахощі, прийми її. Пошли ж нам вечір
цей і ніч, що надходить, спокійні. Одягни нас у
броню світла. Визволи нас від страху нічного і
від усього, що приходить у темряві; і сон, що його
Ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам
вільний від усяких диявольських мрій. Так, Владико
всього, всіх благ Подателю, нехай ми і вночі, на
ложах наших каючись, споминаємо ім’я Твоє
і, просвіщаючись повчаннями Твоїх заповідей,
встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї
благости, приносячи молитви і благання Твоєму
милосердю за гріхи власні й усіх людей Твоїх,
на яких милостиво зглянься молитвами Святої
Богородиці. Бо Ти Благий і Чоловіколюбний Бог
єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину,
і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
ІЄРЕЙ:
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SEVENTH PRAYER
PRIEST: О God, great and most-high. Who alone has

immortality. Who abides in unapproachable light. Who,
with wisdom, has fashioned all creation. Who has divided
the light from the darkness, and has appointed the sun
to rule the day, the moon and the stars also to rule the
night. Who has counted us sinners at the present hour
worthy to come before Your face with confession, and
to offer unto You the evening doxology: Do You, О Lover
of mankind, set forth our prayer as incense before You,
and accept it as a sweet-smelling fragrance; and grant
that we may pass the present evening and the coming
night in peace. Clothe us in the armour of light, deliver
us from the terror of the night and from every thing
that walks about in darkness; and grant that the sleep
that You have given for the repose of our weakness,
be free from every illusion of the devil. Yes, O Master.
Giver of good things, may we, being moved to
compunction on our beds, call to remembrance Your
name in the night, and, enlightened by meditation on
Your commandments, arise in gladness of soul unto the
glorification of Your goodness, offering up prayers and
supplications to Your deep compassion for our own sins
and for those of all Your people who You do visit in Your
mercy, through the prayers of the Holy Theotokos. 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. Amen.
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