
mолебень 
ДО ГОСПОДА БОГА, ПІД ЧАС ВІЙНИ, 

ЗА ПРЕМОГУ НАД ВОРОГОМ

m о l e b e n 
TO THE LORD GOD, IN TIME OF WAR,  

FOR VICTORY OVER THE ENEMY





Молебень до Господа Бога під час війни за премогу над ворогом.
Mоleben to the Lord God, in time of war, for victory over the enemy.

ДЖЕРЕЛА • SOURCES

Добрий Пастир молитовник | Good Shepherd Prayer Book
Second edition, Ecclesia Publishing Corporation.

Winnipeg, 2013

Молебень до Господа Бога під час війни за премогу над ворогом.
Православна Церква України. Рівненська єпархія.

Упорядкування: протоієрей Миколай Капітула
Рівне, 2022

Молебень за українське військо, державу та народ в час нашестя 
чужинців.

Православна Церква України.
 Київ, 2022

Молебень за перемогу в час нашестя варварів і навали чужинців з 
Требника свт. Петра Могили 1646 року.

 Переклад, упорядкування: Ганна Куземська. 
Київ, 2017

English Old Testament Translation:
Scripture taken from the St. Athanasius Academy Septuagint™.

Copyright © 2008 by St. Athanasius Academy of Orthodox Thgeology.
Used by permission. All rights reserved.

English New Testament Translation:
Scripture taken from the New King James Version®.

Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc.
Used by permission. All rights reserved.

Торонто • 2023 • Toronto





Так каже Господь на Царя Вавилонського: ти ска-
зав собі: «зійду на небо, вище за зірки Божі піднесу 
престіл мій і сяду на горі у зібранні богів, на краю пів-
ночі; зійду на висоти хмарні, буду подібний до Всеви-
шнього». Але скинутий у пекло, у глибини пекель ні. 
Ті, що бачили тебе, вдивляються у тебе, розміркову-

ють про тебе: «чи той це чоловік, який коливав землю, 
тряс царства, всесвіт зробив пустелею і руйнував міста 
його, полонених своїх не відпускав додому?». З клятвою 
говорить Господь Саваоф: як Я задумав, так і буде; як Я 
визначив, так і відбудеться, щоб знищити Ассура у землі 
Моїй і розтоптати його на горах Моїх; і спаде з них ярмо 
його, і зніметься тягар його з рамен їхніх. Таке визначен-
ня, ухвалене про усю землю, і ось рука, простягнута на 

усі народи, бо Господь Саваоф визначив, і хто може
скасувати це? Рука Його простягнута, — 

і хто відверне її?

(Іс. 14, 13-17, 24-27) + + + (Іs. 14:13-17, 24-27)

Тhus says the Lord to the King of Babylon: you said in your 
mind, ‘I will ascend into heaven; I will place my throne 
above the stars of heaven. I will sit on a lofty mountain, 
on the lofty mountains toward the north. I will ascend 
above the clouds; I will be like the Most High.’ But now 
you shall descend to Hades, to the foundations of the 

earth. Those who see you will marvel at you, and they will 
say, ‘This is the man who greatly upset the earth, who shook 
kingdoms, and who made all the inhabited world a desert. 
He destroyed its cities, and did not set free those in captivity.’ 
Thus says the Lord of Hosts: “As I said, so it shall come to 
pass. As I purposed, so it shall remain— to destroy the As-
syrians in My land and on My mountains. They shall be for 
trampling underfoot, and their yoke shall be taken away; and 
their renown shall be removed from their shoulders.” This is 
the purpose the Lord purposed upon all the inhabited world. 
His hand is lifted up over all the nations of the inhabited earth.

For who will reject what the holy God purposed? 
Who will turn away His uplifted hand? 
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Mолебень до господа бога
ПІД ЧАС ВІЙНИ, ЗА ПРЕМОГУ НАД ВОРОГОМ

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

   + Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. 

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

   + Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас. (тричі)

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

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи,  
очисти гріхи наші; Владико, прости беззакон-
ня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імени Твого ради. 
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MОLEBEN TO THE LORD GOD
IN TIME OF WAR, FOR VICTORY OVER THE ENEMY

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

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

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

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

All-Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse 
us from our sins. O Master, pardon our transgres-
sions. O Holy One, visit us and heal our infirmities 
for Your name’s sake.
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Господи, помилуй. (тричі)

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

Отче наш, що єси на небесах, нехай святить-
ся 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)

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

ПОКЛОНІННЯ ГОСПОДУ НАШОМУ,  
ІСУСУ ХРИСТУ 

З трьома поясними поклонами:

   + Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
   + Прийдіть, поклонімось і припадімо до Хри-
ста, Царя нашого, Бога.
   + Прийдіть, поклонімось і припадімо до Само-
го Христа, Царя і Бога нашого.
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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.

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)

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

CALL TO WORSHIP OUR LORD,  
JESUS CHRIST

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



3

78 ПСАЛОМ
Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє, 
осквернили святий храм Твій, Єрусалим обер-
нули на руїну. 2. Кинули трупи рабів Твоїх на 
поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх 
— звірам земним. 3. Розлили кров їх, як воду, 
навкруги Єрусалима, і не було кому поховати 
їх. 4. Ми стали посміховиськом для сусідів на-
ших, наругою й соромом для тих, що оточують 
нас. 5. Доки, Господи, будеш безупинно гнівати-
ся на нас, доки буде палати, як вогонь, обу-
рення Твоє? 6. Вилий гнів Твій на народи, які не 
знають Тебе, і на царства, які імені Твого не 
призивають. 7. Бо вони поглинули народ Твій і 
місце його спустошили. 8. Не згадуй давніх грі-
хів батьків наших, але скоро пошли нам ми-
лість Твою, бо дуже зубожіли ми. 9. Поможи 
нам, Боже, Спасителю наш, задля слави іме-
ні Твого. Визволи нас, Господи, і очисти гріхи 
наші ради імені Твого. 10. Щоб не сказали язич-
ники: «Де Бог їх?» Нехай на очах наших пізна-
ють вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх. 

11. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув’яз-
нених; могутністю Твоєю збережи засуджених 
на смерть. 12. Семикратно поверни в серце во-
рогам нашим наругу їх, якою вони зневажили 
Тебе, Господи. 13. А ми, народ Твій і вівці стада 
Твого, будемо вічно прославляти Тебе і з роду 
в рід сповіщати хвалу Твою.
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PSALM 78
O God, the nations entered Your inheritance; 
they defiled Your holy temple; they left Jerusalem 
in ruins. 2. They left the dead bodies of Your ser-
vants as food for the birds of heaven, the flesh 
of Your saints for the wild animals of the earth; 
3. their blood flowed like water around Jerusalem, 
and there was no one to bury them. 4. We were 
made a disgrace to our neighbors, a scorn and a 
mockery to those around us. 5. How long, O Lord? 
Will You be angry to the end? Will Your jealousy 
burn like fire? 6. Pour out Your wrath on the nations 
that do not know You, and on the kingdoms that 
did not call upon Your name; 7. for they devoured 
Jacob and made his dwelling place desolate. 8. Do 
not remember our transgressions of old; let Your 
mercies quickly overtake us, for we have become 
very poor. 9. Help us, O God our savior; because 
of the glory of Your name, O Lord, save us, and 
be merciful to our sins because of Your name; 10. 

let the nations never say, “Where is their God?” 
And let it be known among the nations before our 
eyes: there is vengeance for the shed blood of 
Your servants. 11. Let the groaning of those in pris-
on enter before You; according to the greatness 
of Your arm, preserve the sons of those who were 
killed. 12. Repay our neighbors sevenfold into their 
bosom their reproach by which they reviled You, 
O Lord. 13. For we are Your people and the sheep 
of Your pasture; we shall give thanks to You freely 
and openly forever; from generation to generation 
we will proclaim Your praise.
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   + Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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

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

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

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За святий храм цей і за тих, що з ві-
рою, побожністю та страхом Божим входять 
до нього, Господеві помолімось.

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

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За боголюбивий і Богом бережений 
край наш, Канаду, за уряд, військо і за ввесь 
побожний народ наш, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За місто наше (село або святий монастир 
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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.

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

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

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

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

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: For our Bishop, His Eminence Metro-
politan [name]; for our Bishop, (title and name of 

eparchial bishop), for the honourable presbyterate, 
the deaconate in Christ, for all the clergy and the 
people, let us pray to the Lord.

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

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: For this city (village, or holy monastery),  
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наш) і за всяке місто, село і країну, і за тих, що 
по вірі живуть у них, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За добре поліття, за врожай пло-
дів земних і за часи мирні, Господеві помо-
лімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За подорожніх на воді, на землі і в  
повітрі; за недужих, знеможених та поневоле-
них, і за спасіння їх, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб визволив Він рабів Своїх, пре-
зидента, уряд, воїнство і всіх мирних жителів 
України, від усякої скорботи, гніву, біди і від 
усіх ворогів видимих і невидимих у час війни, 
та щоб здоров’ям, довголіттям і миром завж-
ди їх обдаровував, молитвами Пресвятої Бо-
городиці, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб простив нам усі гріхи наші, які 
гнів Його розпалили на нас і чоловіколюбство 
Його прогнівили, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб милостивим був, і виправляв, 
і скоро схилявся до благань рабів Своїх; від-
вернув від нас увесь праведний гнів Свій і по-
милував нас, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб на втечу обернув і погнав нав-
спак зухвалі полчища безбожних чужинців, 
підкоряючи їх під ноги христолюбивому воїн-
ству, Господеві помолімось.
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and for every city, village and country and for the 
faithful who dwell therein, let us pray to the Lord.

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

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: For those who travel by sea, land and 
air; for the sick, the suffering, the imprisoned, and 
for their salvation, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That He will deliver His servants – the 
President, government, armed forces, and all the 
peaceful inhabitants of Ukraine – from all afflic-
tion, wrath, distress, and from all enemies visible 
and invisible in time of war, and that He may grant 
them health, long life, and peace, through the 
prayers of the Theotokos, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That He may forgive us all our sins 
which have provoked His anger against us and of-
fended His lovingkindness, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That He be merciful, and pardon, and 
quickly accede to the supplications of His ser-
vants; that He may avert His righteous anger from 
us, and have mercy on us, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That He may rout and turn to flight the 
brazen hordes of godless invaders, subduing 
them under the feet of a Christ-loving army, let us 
pray to the Lord.
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ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб скоро зламав силу та богобор-
чу зухвалість озброєних проти нас нечестивих 
чужинців; страх, і трепет, і жах зі слабодухі-
стю вселив у серця їхні, а вірному народові 
мужнє подолання та перемогу силою Своєю 
подав, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб зглянувся на плач, стогін і голо-
сіння людей Своїх, і спустошення власності 
Своєї, що нині безбожні окупанти вчинили, і 
зруйнував, і знищив ворожу силу їхню, подо-
лання та перемогу вірним Своїм на них пода-
ючи, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб подав силу, кріпость і мужність 
христолюбивому воїнству та зміцнив руки їхні 
на подолання безбожних нападників-ворогів, 
Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб дорога ворогів наших була тем-
на й слизька, і ангел Господній переслідував 
і гнітив їх, і віддав їх у руки христолюбивому 
воїнству, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб зберіг нас неушкодженими й не-
здоланними за будь-яких злих обставин і во-
рожого лютування і милостиво подав могутню 
перемогу над зухвалими мучителями вірним 
Своїм, Господеві помолімось.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
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FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That He may soon break the power and 
unholy arrogance of the wicked invaders arrayed 
against us; that He may put fear and trembling and 
terror and weakness into their hearts, and deliver 
courageous perseverence and victory to a faithful 
nation by His power, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That He would look upon the weeping, 
groaning, and lamentation of His people and the 
desolation of His dominion wrought by wicked oc-
cupiers, and utterly destroy the enemy's power, 
granting deliverance and victory against them to 
His faithful people, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That He give strength, fortitude, and 
courage to a Christ-loving army; strengthening 
their arms that they might overcome the godless 
enemy invaders, let us pray to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: That the way of our enemies may be 
dark and slippery, and that the angel of the Lord 
may pursue and oppress them, and deliver them 
into the hands of the army of Christ, let us pray to 
the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: To keep us unharmed and unconquered 
in all evil circumstances and from the enemy’s 
fury, and to graciously grant a mighty victory over 
the ruthless tormentors of His faithful, let us pray 
to the Lord.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони 
нас, Боже, Твоєю благодаттю.

ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Пресвятую, пречистую, преблагосло-
венную, славную Владичицю нашу Богороди-
цю і Приснодіву Марію, зі всіма святими пом’я-
нувши, 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.

«БОГ ГОСПОДЬ» ЗІ СТИХАМИ, ГЛАС 1 
ДИЯКОН: 1. Бог Господь і з’явився нам; благо-
словен хто йде в Ім’я Господнє.

ДИЯКОН: 2. Прославляйте Господа, бо Він Бла-
гий, бо повіки милість Його.

ВІРНІ: (приспів) Бог ГоспБог Госпоодь і з’явдь і з’явиився нам; бла-вся нам; бла-
гословгословеен хто йде в Ім’н хто йде в Ім’яя Госп Госпооднє.днє.

ДИЯКОН: 3. Обступили й оточили мене, але Іме-
нем Господнім я переміг їх.

ВІРНІ: Бог Господь і з’явився нам…

ДИЯКОН: 4. Нe умру, а житиму і розповідатиму 
про діла Господні.
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DEACON: Help us, save us, have mercy on us and 
protect us, O God, by Your grace.

FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: 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 an-
other 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.

“GOD IS THE LORD” WITH VERSES, TONE 1 
DEACON: 1. God is the Lord, and has appeared 
unto us. Blessed is he that comes in the Name of 
the Lord.
DEACON: 2. O give thanks unto the Lord, for He is 
Good: for His Mercy endures forever.

FAITHFUL: (Refrain) God is the Lord, and has ap-God is the Lord, and has ap-
peared unto us. Blessed is he that comes in the peared unto us. Blessed is he that comes in the 
Name of the Lord.Name of the Lord. 

DEACON: 3. Surrounding me, they compassed me, 
but by the Name of the Lord I warded them off. 

FAITHFUL: God is the Lord…

DEACON: 4. I shall not die, but live and I shall tell of 
the works of the Lord.
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ВІРНІ: Бог Господь і з’явився нам…

ДИЯКОН: 5. Камінь, що занедбали будівничі, 
став в основу вугла. Від Господа це сталося, і 
дивне воно в очах наших.

ВІРНІ: Бог Господь і з’явився нам…

ТРОПАР, ГЛАС 1
ВІРНІ: Спаси, Господи, людей Твоїх і благо-
слови насліддя Твоє. Перемогу православ-
ним християнам над супротивниками подай і 
Хрестом Твоїм охороняй нас, оселю Твою.

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

ДОГМАТИК, ГЛАС 1
Всесвітню славу, що від людей засяяла і 
Владику породила, небесні двері прослави-
мо, Марію Діву, пісню Сил безплотних і по-
хвалу вірних; бо Вона стала небом і храмом 
Божества; Вона, перепону ворожнечі зруй-
нувавши, мир дарувала й Царство відкрила.  
У Ній же утвердження віри маючи, поборни-
ком маємо Господа, Який від Неї народився. 
Будьте мужні, люди Божі, будьте мужні, бо Він 
ворогів переможе як всемогутній.
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FAITHFUL: God is the Lord…

DEACON: 5. The stone which the builders rejected, 
the same is become the head of the corner. This 
is the Lord’s doing and it is wondrous in our eyes. 

FAITHFUL: God is the Lord…

TROPARION, TONE 1
FAITHFUL: O Lord, save Your people and bless 
Your inheritance! Grant victory to Orthodox Chris-
tians over their adversaries, and by Your Cross 
preserve Your commonwealth.

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

DOGMATICON, TONE 1
Let us hymn the whole world’s glory, engen-
dered from mankind and who gave birth to the 
Master, the Gate of heaven, Mary the Virgin, the 
song of the Bodiless Powers and adornment of 
the faithful; for She has been proclaimed Heav-
en and Temple of the Godhead. She, by de-
stroying the middle wall of enmity, has brought 
peace instead and thrown open the King’s pal-
ace. Therefore, holding fast to Her as anchor of 
the faith, we have as champion the Lord born 
from Her. Take courage therefore, take courage, 
people of God; for He will make war on the foe as  
All-powerful.
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50 ПСАЛОМ
ЧИТЕЦЬ: 3. Помилуй мене, Боже, з великої ми-
лости Твоєї, і з великого милосердя Твого 
прости провини мої. 4. Особливо омий мене 
від беззаконня мого і від гріха мого очисти 
мене. 5. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій 
повсякчас переді мною. 6. Проти Тебе єдино-
го я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, 
отже, праведний Ти у слові Твоїм і справед-
ливий у присуді Твоїм. 7. Ось бо в беззаконні 
зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя.  
8. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне 
мудрости [Твоєї] явив Ти мені. 9. Окропи мене 
ісопом — і очищуся, омий мене — і стану бі-
ліший від снігу. 10. Дай мені почути радість і 
веселість — і зрадіють кості мої упокорені.  
11. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости 
всі беззаконня мої. 12. Серце чисте створи в 
мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі 
моєму. 13. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа 
Твого Святого не відніми від мене. 14. Поверни 
мені радість спасіння Твого і духом могутнім 
укріпи мене. 15. Навчатиму беззаконників шля-
хів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе.  
16. Визволи мене від вини кривавої, Боже, 
Боже спасіння мого, і язик мій радісно сла-
витиме правду Твою. 17. Господи, відкрий уста 
мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. 18. Бо 
коли б Ти жертви забажав, приніс би я: все-
палення Ти не бажаєш. 19. Жертва Богові — це 
дух упокорений, серцем скорботним і сми-
ренним Ти не погордуєш. 20. Ублажи, [Господи],  
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PSALM 50
READER: 3. Have mercy on me, O God, according 
to Your great mercy; and according to the multi-
tude of Your compassions blot out my transgres-
sion. 4. Wash me thoroughly from my iniquity, and 
cleanse me from my sin. 5. For I acknowledge 
my iniquity, and my sin is continually before me. 
6. Against You only have I sinned and done this 
evil before You, that You might be justified in Your 
words, and prevail when You are judged. 7. For 
behold, I was conceived in iniquities, and in sins 
did my mother bear me. 8. For behold, You loved 
truth; the hidden and secret things of Your wis-
dom You have made clear to me. 9. You will sprin-
kle me with hyssop, and I shall be made clean; 
You will wash me and I will be made whiter than 
snow. 10. You will make me hear joy and gladness; 
the bones that have been humbled will rejoice. 11. 

Turn Your face away from my sins, and blot out 
all my iniquities. 12. Create in me a clean heart, O 
God, and renew a right spirit within me. 13. Cast 
me not away from Your presence, and take not 
Your Holy Spirit from me. 14. Restore unto me the 
joy of Your salvation, and with Your governing 
spirit establish me. 15. I will teach transgressors 
Your ways and the ungodly will turn back to You. 
16. Deliver me from blood-guiltiness, O God, God 
of my salvation; and my tongue will rejoice in Your 
righteousness. 17. O Lord, You will open my lips, 
and my mouth will declare Your praise. 18. For if 
You had desired sacrifice, I would have given it; 
with whole burnt offerings You will not be pleased. 
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благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудують-
ся стіни єрусалимські. 21. Тоді буде угодна Тобі 
жертва правди, приношення і всепалення: 
тоді покладуть на Жертовник Твій тельців.

КАНОН, ГЛАС 8
Замість пісень канону, часто співають лише приспіви: 

Пісня 1. ірмос: Фараона з колісницями / чудотворний 
жезл Мойсеїв колись потопив, / навхрест ударив-
ши й розділивши море; / Ізраїля ж спас — втікача, 
пішоходця, // що співав пісню Богові.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай 
перемогу нам над ворогами нашими.

Стих: Через гріхи і беззаконня наші дозволив Ти, Пра-
восудний, піднятися на нас ворогам нашим. Але че-
рез милість Твою, Чоловіколюбний, забери від нас 
праведний гнів Свій і помилуй нас.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай пе-
ремогу нам над ворогами нашими.

Стих: Як у давнину, угоднику Твоєму Мойсею, перемо-
гу над Амаликом подав, Милостивий Боже, так і нині 
молимо Тебе: «Перемогу над ворогом подай нам!»

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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19. A sacrifice to God is a broken spirit; a heart that 
is broken and humbled God will not despise. 20. Do 
good, O Lord, in Your good pleasure to Zion, and 
let the walls of Jerusalem be built. 21. Then will You 
be pleased with a sacrifice of righteousness, with 
oblation and whole-burnt offerings. Then they will 
offer bullocks upon Your altar. 

CANON, TONE 8
Instead of the odes, often only the refrains are sung:

Ode 1. IrmOs: Pharaoh and his chariots were once 
drowned by the miraculous rod of Moses, which struck 
the sea crosswise and divided it; Israel was saved by a 
fugitive, who travelled on foot, singing a song to God.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory 
over our enemies.

Verse: Because of our sins and iniquities, You, O Just 
One, have allowed our enemies to rise up against us. But 
because of Your mercy, O loving God, take away Your 
righteous anger from us and have mercy on us.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory over 
our enemies.

Verse: As in the old days, O merciful God, You gave vic-
tory to Your servant Moses over Amalek, so we pray to 
You now: “Give us victory over the enemy!”

+ Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit. 
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Тропар: Хрестоподібно піднятими руками Мойсея, 
переміг Ти, Всесильний, військо амаликитян. І нині  
молимо Тебе: «Подай нам силу для перемоги над во-
рогами, що повстали проти нас».

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

Богородичний: Невимовною силою Твоєю, Всемилости-
вий, захисти людей Твоїх від усякого нападу злого, 
перемогу над ворогом подай нашому православно-
му українському народу, заради Пречистої Твоєї Ма-
тері і всіх святих землі Української.

+ + +

Пісня 3. ірмос: Небеса на початку / премудро утвер-
див Ти, Христе, / і землю на водах поставив, / 
утверди мене на камені заповідей Твоїх, / бо нема 
святого крім Тебе, // єдиний Чоловіколюбний.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай 
перемогу нам над ворогами нашими.

Стих: З невимовного милосердя Твого захисти, 
Христе, людей Твоїх, знищ зухвалість ворогів наших.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай пе-
ремогу нам над ворогами нашими.

Стих: Як у давнину підкорив, Боже, чужинців вірному 
слузі Твоєму – Ісусу Навину, нині, Многомилостивий, 
передай ворогів наших у руки наші.

Стих: Не віддавай нас, Владико, через гріхи і безза-
коння наші в руки ворогів наших, але заміни справед-
ливий гнів Твій на милість і подай утіху рабам Твоїм.
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Verse: With the upraised arms of Moses forming a Cross, 
You, O Almighty One, defeated the army of the Amalekites.  
And today we pray to You: “Give us strength to defeat the 
enemies who have risen against us.”

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

Theotokion: By Your ineffable power, O All-Merciful One, 
protect Your people from every evil attack, grant victory 
over the enemy to our Orthodox Ukrainian people, for 
the sake of Your Most Holy Mother and all the saints of 
Ukrainian lands.

+ + +

Ode 3. IrmOs: In the beginning, O Christ, You established 
the heavens and founded the earth on the waters in 
wisdom; establish me on the rock of your command-
ments, for there is no one holy but You, the only one 
who loves mankind.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory 
over our enemies.

Verse: Out of Your indescribable mercy, O Christ, defend 
Your people, and destroy the arrogance of our enemies.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory over 
our enemies.

Verse: As in days of old, O God, You subdued the stran-
gers to Your faithful servant Joshua, so now, O Merciful 
One, deliver our enemies into our hands.

Verse: O Lord, do not deliver us, because of our sins and 
iniquities, into the hands of our enemies, but change Your 
just anger into mercy, and give comfort to Your servants.
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+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Тропар: Визволи від бід рабів Твоїх, Многомилости-
вий, щиро молимося ми до Тебе, Милосердний Спа-
сителю, всіх Владико Господи Ісусе.

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

Богородичний: Мати Божа, збережи під покровом Тво-
їм христолюбиве українське воїнство і Україну Свя-
ту, молячись Синові Твоєму, Христу Богу нашому, ви-
благай нам перемогу над ворогами нашими.

ПОТРІЙНА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Помилуй нас, Боже, з великої мило-
сти Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за Владику нашого Ви-
сокопреосвященнішого Митрополита [ім’я], і 
Владику нашого (сан та ім’я єпархіяльного єписко-

па), і за все у Христі братство наше.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за Боголюбивий і Бо-
гом бережений край наш, Канаду, за уряд, 
військо і увесь побожний народ наш, щоб Го-
сподь Бог допомагав їм у всьому та охороняв 
їх від усякого ворога і супротивника.

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Не на чисельність нашу сподіваємо-
ся, і не зброя наша врятує нас, але Твоєї Все-
могутньої допомоги просимо, і на Твою силу  
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+ Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit. 

Troparion: Deliver Your servants from their troubles, O 
Greatly-merciful, we pray fervently to You, O Lord Jesus, 
the compassionate Saviour of all.

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

Theotokion: O Mother of God, keep the Christ-loving 
Ukrainian Armed Forces and Holy Ukraine under your 
protection, and beseech your Son, Christ our God, to 
grant us victory over our enemies.

THE LITANY OF FERVENT SUPPLICATION
DEACON: Have mercy on us, O God, according to 
Your great loving-kindness: we pray You, hear us 
and have mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for His Eminence, our 
Metropolitan [name]; for our Bishop, (title and name 

of eparchial bishop), and for all our brethren in Christ.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for our God-Loving and 
God-Protected country of Canada, its government, 
armed forces, and all of our pious people; that the 
Lord God help and aid them in all things and pro-
tect them from every enemy and adversary.

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: We do not trust in our numbers, nor do 
we trust in our weapons to save us, but we ask for 
Your Almighty help, and trusting in Your strength, 
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сподіваючись, на ворогів наших піднімаємось 
та ім’я Твоє православно закликаємо: «З благо-
говінням щиро молимося Тобі всі, Всемогутній  
Господи, молитву нашу почуй і помилуй».

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Всюди перебуваючи, Милосердний 
Господи, сокруши нечестивців, що повста-
ли проти Держави Української, і зневажають 
святу Церкву Твою, поклади їх бурею Твоєю. 
Гнівом Твоїм осором їх, щоб були вони відки-
нуті і переможені й силою благовоління Твого 
могутність їхня зруйнувалася, а Ім’я Твоє свя-
те прославилося в нас, благоговійно молимо 
Тебе всі, вислухай нас і помилуй.

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Щоб завжди перемогу мало право-
славне воїнство українське, мир і славу при-
носило Батьківщині нашій, благоговійно моли-
мо Тебе всі, вислухай нас і помилуй.

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Почуй в церквах святих Твоїх молит-
ву і стогін єдиновірних братів наших, ворогом 
злим полонених слуг Твоїх, що в скорботі до 
Тебе взивають, і врятуй життя їхнє, побожно 
молимося Тобі, Господи, вислухай нас і поми-
луй.

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ІЄРЕЙ: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець 
Бог єси, і Тобі славу возсилаємо Отцю, і 
Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на 
віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
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we rise up against our enemies and call upon Your 
name in the Orthodox way: “We all pray to You 
with reverence, Almighty Lord, hear our prayer  
and have mercy.”

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: O merciful Lord, crush the wicked who 
have risen up against the Ukrainian state and de-
spise Your holy Church, and lay them low in Your 
fury. Disgrace them by Your wrath, so that they 
may be turned back and defeated, and that by 
the power of Your goodness their power may be 
destroyed, that Your holy Name may be glorified 
in us, we all reverently pray to You, hear us and 
have mercy.

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: That the Orthodox Ukrainian army may 
always be victorious, bringing peace and glory to 
our homeland, we reverently pray to You, hear us 
and have mercy.

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: In the churches of Your saints, heed 
the prayer and groaning of our fellow believers – 
Your servants who cry out to You in sorrow – held 
captive by an evil enemy, and save their lives, we 
devoutly pray to You, O Lord, hear us and have 
mercy.

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

PRIEST: For You are a Merciful God and the 
Lover-of-Mankind and to You we send up glory: 
to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
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СІДАЛЬНИЙ ТА БОГОРОДИЧНИЙ
ВІРНІ: Церква взиває до Тебе, Христе Боже: 
«Силою Хреста Твого, зміцни вірних рабів Тво-
їх, і подай нам перемогу над ворогами».
 

Богородице Діво, швидка світу помоче, Твого 
заступництва та захисту просимо: «Ублагай 
Милостивого Сина Твого і Бога, щоб від бід 
визволив нас».

КАНОН
Пісня 4. ірмос: Ти моя кріпость, Господи, / Ти моя і сила, 
Ти мій Бог, / Ти моя радість, / що не залишив лона  
Отчого і нашу убогість відвідав; / Тому з пророком 
Авакумом взиваю до Тебе: // слава силі Твоїй, Чо-
ловіколюбний.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай 
перемогу нам над ворогами нашими.

Стих: Владико Господи, щедрий милістю до людей 
Твоїх, бідами і скорботами навертаючи нас до Себе, 
припини гнів Твій, і перетвори скорботу нашу на ра-
дість, перемогу над ворогом даруючи.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай пе-
ремогу нам над ворогами нашими.

Стих: Не чини суд над слугами Твоїми, Правосудний, 
бо відомо, що ніхто не встоїть перед Тобою. Але 
зглянься милостиво на смирення наше, помилуй нас, 
і даруй нам розраду.

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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KATHISMA HYMN AND THEOTOKION
FAITHFUL: The Church cries out to You, O Christ 
God: “By the power of Your Cross, strengthen 
Your faithful servants, and grant us victory over 
our enemies.”
 
O Virgin Mary, quick help for the world, we ask for 
your intercession and protection: “Plead with your 
Merciful Son and God to deliver us from our tribu-
lations.”

CANON
Ode 4. IrmOs: You are my fortress, O Lord, my strength, 
my God, my joy, who, not leaving the bosom of the 
Father, descended also to our humble state; therefore, 
with the prophet Habakkuk, I cry out to You: glory to 
Your power, O Lover of mankind.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory 
over our enemies.

Verse: O Lord, abounding in mercy to Your people, draw-
ing us to You in trouble and tribulation, cease Your anger, 
and turn our sorrow into joy, giving us victory over the 
enemy.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory over 
our enemies.

Verse: Do not judge your servants, O Just One, for You 
know that no one can endure before You. But have mercy 
on our humility, have mercy on us, and give us comfort.

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



15

Тропар: Владика Господи, рукою Твоєю всесильною в 
глибині потопивши фараона, Ти й нині зухвалість во-
рогів наших силою Хреста Твого подолай, простив-
ши гріхи наші, як Єдиний Благий і Чоловіколюбний.

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

Богородичний: Ніхто такої відваги не має до народже-
ного Тобою, як Ти. Тому, Владичице, молися за рабів 
Твоїх, щоб визволитися нам від навали ворожої.

+ + +

Пісня 5. ірмос: Навіщо відкинув мене від лиця Твого, 
Світло незаходиме? / І темрява ворожа покрила 
мене, окаянного; / але наверни мене і до світла за-
повідей Твоїх // путі мої направ, молюся.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай 
перемогу нам над ворогами нашими.

Стих: Не пом’яни, Владико, незлічені спокуси наші, 
але швидко зміни гнів Твій на милість, знищ ворогів 
наших, і людей Твоїх збережи милістю Твоєю.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай пе-
ремогу нам над ворогами нашими.

Стих: Подивися, милостивий, на людей Твоїх, що в 
скорботі перебувають, і падай нам з висоти поміч 
Твою для перемоги над ворогами нашими.

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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Troparion: O Lord, having drowned Pharaoh in the abyss 
by Your omnipotent hand, You have overcome the con-
ceit of our enemies by the power of Your Cross, having 
forgiven our sins, as the only Good One and the Lover of 
mankind.

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

Theotokion: No one has such courage before the one born 
of You as You do. Therefore, O Lady, pray for your ser-
vants, that we may be delivered from the enemy’s inva-
sion.

+ + +

Ode 5. IrmOs: Why have You cast me away from Your 
face, O Light that never sets? And so the enemy’s 
darkness has covered me, a tormented man; but re-
cover me, and make my ways straight to the light of 
Your commandments, I pray.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory 
over our enemies.

Verse: O Master, do not recall, our innumerable tempta-
tions, but quickly change Your anger to compassion; de-
stroy our enemies, and keep Your people in Your mercy.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory over 
our enemies.

Verse: O merciful God, look upon Your people who are in 
tribulation, and send down Your help from on high to us, 
that we may overcome our enemies.

+ Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit. 
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Тропар: Зміцнивши в давнину благочестивого Давида 
на перемогу над пихатим Голіафом, і нині, Владико, 
зміцни нас, перемогу подай нам над ворогом.

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

Богородичний: Тебе, Єдину Пречисту, захисницею має-
мо непереможною, і на Тебе сподіваючись молимося 
Тобі: «Визволи нас, Владичице, від усякого зла».

+ + +

Пісня 6. ірмос: Очисти мене, Спасе, / великі бо без-
законня мої, / і з глибини зла виведи, молюся, / до 
Тебе бо взивав я, і Ти почув мене, // Боже спасіння 
мого.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай 
перемогу нам над ворогами нашими.

Стих: У давнину звільняв Ти, Владико, народ єврей-
ський, що у скорботі знаходився, і пророка Самуїла 
зміцнив Твоєю силою. Ти й нині, Милостивий, визво-
ли народ наш від ворогів, і подолай тих, що повста-
ють проти нас.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай пе-
ремогу нам над ворогами нашими.

Стих: Предивний Ти, Боже, всесильною рукою Тво-
єю спасаючи тих, хто уповає на Тебе, бо всемогутня 
рука Твоя. Тому й нині молимося до Тебе: «Визволи 
нас від ворогів наших».
 
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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Troparion: Having in ancient times strengthened the pious 
David for victory over the arrogant Goliath, now, O Lord, 
strengthen us, and give us victory over the enemy.

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

Theotokion: We have you, alone most-pure, for our invin-
cible defender, and to you, in hope, we pray: “Deliver us, 
O Sovereign Lady, from all evil.”

+ + +

Ode 6. IrmOs: Cleanse me, O Saviour, for my iniquities 
are great, and bring me out of the depths of evil, I pray; 
for I have cried to You, and You have heard me, O God 
of my salvation.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory 
over our enemies.

Verse: In days of old, O Lord, You delivered the Jewish 
people who were in distress, and You strengthened the 
prophet Samuel by Your power. Now, O merciful One, 
deliver our people from their enemies, and overcome 
those who rise up against us.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory over 
our enemies.

Verse: Wonderful are you, O God, saving those who trust 
in You by Your almighty hand, for Your hand is all-power-
ful. Therefore, we pray to You even now: “Deliver us from 
our enemies.”

+ Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit. 
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Тропар: Ти, що Оком Своїм все бачить, поглянь на на-
сліддя Твоє, Боже, яке ворог знищує, милість вияви, 
Владико, над людьми Твоїми, подолавши зухвалість 
ворога.

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

Богородичний: Під Твою милість прибігаємо, Богороди-
це Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але 
від бід визволяй нас, Єдина Чиста і Благословенна.

МАЛА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолі-
мось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони 
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Пресвятую, Пречистую, Преблаго-
словенную, Славную Владичицю нашу Бого-
родицю і Приснодіву Марію, зi всіма святими 
пом’янувши, самі себе і один одного, і все жит-
тя наше Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Ти єси Цар миру і Спас душ на-
ших, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духовi, і нині і повсякчас, і на віки 
віків.
ВІРНІ: Амінь.
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Troparion: You who see all things with Your own eye, look 
upon Your inheritance, O God, which the enemy de-
stroys; show mercy, O Lord, upon Your people, over-
coming the arrogance of the enemy.

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

Theotokion: Beneath your compassion we take refuge, O 
Theotokos, reject not our prayers in times of sorrow, but 
deliver us from troubles, only pure and blessed one.

THE LITTLE LITANY
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to 
the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and 
protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most Holy, 
Most Pure, Most Blessed and Glorious Lady, the 
Theotokos and Ever-Virgin Mary together with all 
the Saints, let us commend ourselves and one 
another, and all our life, unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord. 
PRIEST: For You are the King of Peace and the 
Saviour of our souls and to You we send up glory: 
to the Father and to the Son and to the Holy Spir-
it, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
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КОНДАК, ГЛАС 4
ВІРНІ: Ти, що вознісся на Хрест з волі Твоєї, 
Христе Боже, даруй милосердя Твоїй новій 
оселі, що носить Ім’я Твоє. Звесели силою 
Твоєю православних християн, подаючи їм пе-
ремогу над супротивниками зброєю миру, не-
поборним знаменем перемоги. 

ПРОКИМЕН
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ЧИТЕЦЬ: І духові твоєму.

ДИЯКОН: Премудрість!

ЧИТЕЦЬ: Прокимен, глас 7: 
Господь кріпость людям Своїм дасть,  §    
Господь благословить людей Своїх миром.

А вірні співають прокимена, як завжди.

Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть 
Господеві молодих ягнят.

ЧИТАННЯ АПОСТОЛА  
(329 зачало, Євр. XІ, 24-26; 32 – XІІ, 2)

ДИЯКОН: Премудрість!
ЧИТЕЦЬ: До євреїв послання святого апостола 
Павла читання.

ДИЯКОН: Будьмо уважні!
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KONТAKION, TONE 4
FAITHFUL: O Christ God, Who was voluntari-
ly raised up on the Cross, be compassionate to 
the new Commonwealth which bears Your name. 
Gladden all Orthodox Christians by Your power, 
granting them victory over enemies; bestowing on 
them the invincible trophy, Your weapon of peace.

THE PROKEIMENON
DEACON: Let us be attentive.

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

DEACON: Wisdom!

READER: The Prokeimenon in Tone 7: 
The Lord shall give strength to His people,  §    
the Lord shall bless His people with peace.

And the faithful sing the Prokeimenon as usual.

Verse: Bring to the Lord, you sons of God, bring 
young rams to the Lord.

THE EPISTLE READING 
(pericope 329, Heb. 11:24-26, 32–12:2)

DEACON: Wisdom!
READER: The reading is from the Epistle of the 
Holy Apostle Paul to the Hebrews.

DEACON: Let us be attentive!
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ЧИТЕЦЬ: Браття! 24. Вірою Мойсей, досягнувши 
віку, відмовився називатися сином дочки фа-
раонової 25. і захотів краще страждати з наро-
дом Божим, ніж мати тимчасову гріховну на-
солоду, 26. і ганьбу Христову вважав більшим 
для себе багатством, ніж єгипетські скарби; 
бо він дивився на нагороду. 
32. І що ще скажу? Hе вистачить мені часу, 
щоб розповісти про Гедеона, про Варака, про 
Самсона та Ієффая, про Давида, Самуїла та 
[інших] пророків, 33. які вірою перемагали цар-
ства, творили правду, одержували обітниці, 
затуляли пащі левів, 34. гасили силу вогню і 
уникали вістря меча, зміцнювалися від немо-
чі, були сильні на війні, проганяли полки чу-
жинців, 35. жінки одержували померлих своїх 
воскреслими; 36. інші ж замучені були, не при-
йнявши визволення, щоб одержати краще — 
воскресіння; 37. інші зазнали наруги та ран, а 
також кайданів і в’язниць, були побиті камін-
ням, перепилювані, зазнавали катування, по-
мирали від меча, тинялися в овечих і козячих 
шкурах, терплячи нестатки, скорботи, озло-
блення; 38. ті, яких увесь світ не був достойний, 
блукали по пустелях і горах, по печерах та 
ущелинах землі. 39. І всі ці, засвідчені у вірі, не 
одержали обіцяного, 40. тому що Бог передба-
чив про нас щось краще, щоб вони не без нас 
досяг ли досконалости. 
1. Тому і ми, маючи довкола себе таку хмару 
свідків, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, 
який нас обплутує‚ і з терпінням підемо на 
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READER: Brethren! 24. By faith Moses, when he 
became of age, refused to be called the son of 
Pharaoh's daughter, 25. choosing rather to suf-
fer affliction with the people of God than to enjoy 
the passing pleasures of sin, 26. esteeming the re-
proach of Christ greater riches than the treasures 
in Egypt; for he looked to the reward. 
32. And what more shall I say? For the time would 
fail me to tell of Gideon and Barak and Samson 
and Jephthah, also of David and Samuel and the 
prophets: 33. who through faith subdued kingdoms, 
worked righteousness, obtained promises, stopped 
the mouths of lions, 34. quenched the violence of fire, 
escaped the edge of the sword, out of weakness 
were made strong, became valiant in battle, turned 
to flight the armies of the aliens. 35. Women received 
their dead raised to life again. Others were tortured, 
not accepting deliverance, that they might obtain a 
better resurrection. 36. Still others had trial of mock-
ings and scourgings, yes, and of chains and im-
prisonment. 37. They were stoned, they were sawn 
in two, were tempted, were slain with the sword.  
They wandered about in sheepskins and goat-
skins, being destitute, afflicted, tormented — 38. of 
whom the world was not worthy. They wandered 
in deserts and mountains, in dens and caves of 
the earth. 39. And all these, having obtained a good 
testimony through faith, did not receive the prom-
ise, 40. God having provided something better for us, 
that they should not be made perfect apart from us.
1. Therefore we also, since we are surrounded by 
so great a cloud of witnesses, let us lay aside 
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подвиг‚ який чекає на нас, 2. дивлячись на На-
чальника і Виконавця віри Ісуса, Який замість 
радости, яка Йому належала, витерпів хрест, 
зневаживши посоромлення, і сів праворуч 
престолу Божого.

ІЄРЕЙ: Мир тобі!
ЧИТЕЦЬ: І духові твоєму.

ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Бо Ти Святий єси, Боже наш, і в свя-
тинi спочиваєш, і Тобі славу возсилаємо, 
Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повся-
кчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

ВСЕ, ЩО ДИШЕ
ДИЯКОН: Все, що дише нехай хвалить Господа!
ВІРНІ: Все, що дише нехай хвалить Господа!

ДИЯКОН: Хваліте Бога у святині Його, хваліте 
Його у твердині сили Його!
ВІРНІ: Все, що дише нехай хвалить Господа!

ДИЯКОН: Все, що дише...
ВІРНІ: ...нехай хвалить Господа!
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every weight, and the sin which so easily en-
snares us, and let us run with endurance the race 
that is set before us, 2. looking unto Jesus, the au-
thor and finisher of our faith, who for the joy that 
was set before Him endured the cross, despising 
the shame, and has sat down at the right hand of 
the throne of God.

PRIEST: Peace be unto you!
READER: And to your spirit.

DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: For You are Holy, O our God and You 
abide in the Holy Place 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.

LET EVERY BREATH
DEACON: Let every breath praise the Lord! 
FAITHFUL: Let every breath praise the Lord!

DEACON: Praise the Lord in His Sanctuary, praise 
Him in the firmament of His Strength!
FAITHFUL: Let every breath praise the Lord!

DEACON: Let every breath...
FAITHFUL: …praise the Lord!
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ЧИТАННЯ СВЯ ТОЇ ЄВАНГЕЛІЇ 
(20 зачало від половини Мф. 7, 7-11)

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

ДИЯКОН: Премудрість. Станьмо побожно, ви-
слухаймо Святої Євангелії.

ІЄРЕЙ: Мир усім!
ВІРНІ: І духові твоєму.

ІЄРЕЙ: Від Матфея Святої Євангелії читан-
ня.

ВІРНІ: + Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

ДИЯКОН: Будьмо уважні.

Ієрей читає Євангелію.

Сказав Господь: 

Просіть, і дасться вам; шукайте, і знай-
дете; стукайте, і відчиниться вам; 8. бо 
кожен, хто просить, той добуває, хто 
шукає, той знаходить, і хто стукає, тому 

відчинять. 9. Або чи є між вами такий чоловік, 
що, як син його попросить у його хліба, по-
дасть йому камінь? 10. Або як попросить риби, 
подасть йому гадюку? 11. Так коли вже ви, лихі, 
умієте дари добрі давати дітям вашим, то тим 
паче Отець ваш Небесний дасть добра тим, 
хто просять у Нього.
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THE HOLY GOSPEL READING 
(Mt. 7:7-11 from the half, pericope 20)

DEACON: That we may be counted worthy to hear 
the Holy Gospel, let us pray to the Lord God.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Wisdom. Stand aright! Let us listen to 
the holy Gospel. 

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

PRIEST: The reading is from the holy Gospel ac-
cording to St. Matthew.

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

DEACON: Let us be attentive. 

And the priest reads the Gospel lection:

The Lord said: 

№sk, and it will be given to you; seek, and 
you will find; knock, and it will be opened to 
you. 8. For everyone who asks receives, and 
he who seeks finds, and to him who knocks 

it will be opened. 9. Or what man is there among 
you who, if his son asks for bread, will give him a 
stone? 10. Or if he asks for a fish, will he give him 
a serpent? 11. If you then, being evil, know how to 
give good gifts to your children, how much more 
will your Father who is in heaven give good things 
to those who ask Him!



22

ВІРНІ: + Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

ТРОЇЧНИЙ, ГЛАС 6 
   + Слава Отцю і Сину і Святому Духові.

Отець, Син і Дух, Тройце Свята, очисти безліч 
гріхів наших.

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

БОГОРОДИЧНИЙ
Молитвами Богородиці, Милостивий, очисти 
безліч гріхів наших.

Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї 
і з великого милосердя Твого, очисти безза-
коння моє.

СТИХИРА, ГЛАС 4
В давнину допоміг Ти, Господи, Давидові пе-
ремогти чужинців ворогів його. І нині вірним 
рабам Твоїм, дітям землі Української, допомо-
жи силою Хреста перемогти ворогів наших. 
Вияви милість Твою до нас, як і колись Ти ми-
лував нас, щоб зрозуміли воістину всі, що Ти є 
Бог наш і Тебе прославляючи перемагаємо.
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FAITHFUL: + Glory to You, O Lord, glory to You.

TRIADICON, TONE 6
   + Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit.

Father, Son and Spirit, Holy Trinity, cleanse us of 
our many sins.

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

THEOTOKION
Through the prayers of the Theotokos, O Merciful 
One, cleanse us of our many sins.

Have mercy on me, O God, according to Your 
great mercy and Your great compassion, and 
cleanse me from my iniquity.

STICHERON, TONE 4
In days of old, O Lord, You helped David to de-
feat his foreign adversaries. And now, help Your 
faithful servants, the children of Ukrainian lands, 
to defeat our enemies by the power of the Cross. 
Manifest Your mercy for us, just as You have be-
stowed on us past mercies, so that all may truly 
understand that You are our God and, glorifying 
You, we conquer.
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ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Спаси, Боже, людей Твоїх і благо-
слови насліддя Твоє, навідай світ Твій милі-
стю і милосердям, зміцни силу християн пра-
вославних і пошли нам милості Твої багатії:  
Молитвами всепречистої Владичиці нашої Бо-
городиці і Приснодіви Марії; Силою Чесного і 
Животворчого Хреста; Заступництвом чесних 
небесних сил безплотних; Чесного славного 
Пророка, Предтечі й Хрестителя Іоана; Свя-
тих славних і всехвальних апостолів; Святих 
отців наших і вселенських великих учителів 
і святителів – Василія Великого, Григорія Бо-
гослова та Іоана Золотоустого; Святого отця 
нашого Миколая – архиєпископа Мир-Лікій-
ського, Чудотворця; Святих рівноапостольних 
Мефодія й Кирила – учителів слов’янських; 
Святих рівноапостольних – Великого князя 
Воло-димира і Великої княгині Ольги; Святих 
отців наших, митрополитів Київських – Миха-
їла, Іларіона, Петра, Олексія, Макарія, і Пе-
тра; Феодосія Чернігівського, Димитрія Ро-
стовського, Інокентія Іркутського, Іоасафа 
Білгородського і Іоана та Павла Тобольських; 
Святих славних і добропобідних мучеників 
– Святого Великомученика Юрія Побідонос-
ця, святої Великомучениці Варвари, святого 
Великомученика Іоана Нового Сучавського; 
Святих благовірних князів і Страстотерпців 
– Бориса, Гліба та Ігоря, святого Преподо-
бномученика Афанасія – ігумена Берестей-
ського; Миколи – князя Луцького, Макарія 
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LITANY
DEACON: 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-Vir-
gin 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 Wonder-worker, Archbishop 
of Myra in Lycea; of the Holy Equals-to-the-Apos-
tles, Methodius and Cyril, Teachers of the Slavs; 
of the Holy Equals-to-the-Apostles, Great-Prince 
Volodymyr and Great-Princess, Ol’ha; of our Holy 
Fathers, the Metropolitans of Kyiv: Michael, Ilar-
ion, Peter, Alexiy, Macarius and Peter; Theodo-
sius of Chernihiv, Demetrius of Rostov, Innocent 
of Irkutsk, Ioasaph of Bilhorod; Ioan and Paul of 
Tobolsk; of the Holy Glorious and Victorious Mar-
tyrs: 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 Pas-
sion-Bearers, Boris, Hlib and Ihor; the Holy Vener-
able Martyr Athanasius, Ihumen of Brest; Mykola, 
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Канівського, Феодора – князя Острозького; 
святої Юліянії – княжни Ольшанської, свя-
тих Віленських мучеників – Антонія, Іоана і 
Євстафія; Преподобних отців наших Антонія 
й Феодосія та інших чудотворців Печерських;  
Преподобного Іова – ігумена і чудотворця 
Почаївського; Преподобного Паїсія Велич-
ковського; 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. 
ВІРНІ: Господи, помилуй. (12 разів)

ІЄРЕЙ: Милістю і щедротами і чоловіколюб-
ством єдинородного Сина Твого, що з Ним 
благословен єси, з Пресвятим і Благим, і 
Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсяк-
час, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

КАНОН
Пісня 7. ірмос: Божого зішестя вогонь посоромився 
колись у Вавилоні; / тому юнаки в печі, немов у 
квітнику, / веселими ногами ходили і, радіючи, спі-
вали: // благословен єси, Боже отців наших.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай 
перемогу нам над ворогами нашими.

Стих: Зупини гнів Твій, подивися милосердно на скор-
боту нашу і не віддай нас ворогом нашим, Боже от-
ців наших.



24

Prince of Lutsk; Macarius of Kaniv and Theodore 
Prince of Ostroh, the Holy Princess Juliana of Ol-
shansk; 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 Won-
derworker of Pochaiv; Venerable Paisius Velych-
kovsky 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 be-
seech You, O Greatly-Merciful Lord, hear us sin-
ners who pray unto You, and have mercy on us.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (12 times)

PRIEST: Through the mercy, compassion and 
love for mankind of Your Only-begotten Son, 
with Whom You are blessed, together with Your 
All-Holy, Good and Life-giving Spirit, now and 
ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

CANON
Ode 7. IrmOs: The descent of God once put to shame the 
fire in Babylon; so that the youths walked in the fur-
nace, as in a flower garden, with jubilant feet and sang 
with joy: “Blessed are You, O God of our fathers”.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory 
over our enemies.

Verse: Forbear from Your anger, look with compassion 
on our suffering, and do not give us up to our enemies,  
O God of our fathers.
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ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай пе-
ремогу нам над ворогами нашими.

Стих: Згрішили, Господи, перед Тобою, але знаємо, 
що милосердя Твоє перемагає гріховність, тому з 
розчуленням взиваємо до Тебе: «Помилуй нас, Боже 
отців наших».

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Тропар: Знаємо, Господи, що караєш нас, як батько 
сина, та в скорботі звертаємося зараз до Тебе й взи-
ваємо в покаянні: «Прости нам провини наші, і виз-
воли нас від ворогів наших, Боже отців наших».

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

Богородичний: Ублагай, Владичице, ангелів і арханге-
лів, сонми пророків, апостолів, мучеників, разом 
благати Сина Твого і Бога, щоб визволив нас від усіх 
нападів ворожих і усього злого.

+ + +

Пісня 8. ірмос: Семикратно піч халдейський мучи-
тель / для побожних отроків у люті розпалив / і, 
побачивши, що вони спасенні Силою Вищою, / до 
Творця й Визволителя став взивати: / отроки, бла-
гословляйте, / священики, оспівуйте, // люди, про-
славляйте по всі віки.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай 
перемогу нам над ворогами нашими.
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REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory over 
our enemies.

Verse: We have sinned before You, O Lord, but we know 
that Your mercy transcends all transgression, so we cry 
out to You in awe: “Have mercy on us, O God of our fath-
ers.”

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

Troparion: We know, O Lord, that You punish us as a father 
punishes his son, but in sorrow we turn to You now and 
cry out in repentance: “Forgive us our trespasses, and 
deliver us from our enemies, O God of our fathers.”

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

Theotokion: O Sovereign Lady, beseech the angels and 
archangels, the hosts of prophets, apostles, and martyrs, 
to entreat Your Son and God together to deliver us from 
all enemy attacks and all evil.

+ + +

Ode 8. IrmOs: The Chaldean tormentor in his fury stoked 
the furnace sevenfold for the pious youths, and when 
he saw that they were saved by the Higher Power, he 
cried out to their Creator and Redeemer: Youths, give 
glory; priests, magnify; people, exalt Him unto all the 
ages.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory 
over our enemies.
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Стих: Хто опише, Христе, невимовні Твої милості, 
адже прощаєш гріхи тих, що каються, хвороби ліку-
єш, і війни всі зупиняєш, і бездумні пристрасті втихо-
мирюєш. Тому молимося до Тебе: «Чоловіколюбний 
Господи, перетвори гнів Твій на милосердя до нас».

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай пе-
ремогу нам над ворогами нашими.

Стих: Розжени ворогів наших рукою Твоєю, Господи, і 
захисти нас, людей Твоїх і вірних синів землі Україн-
ської. Як у давнину подав перемогу Давиду та Ісусу 
Навину над чужинцями, подай нині і нам перемогу 
над ворогами, що йдуть проти нас, що православно 
прославляємо Тебе по всі віки.

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Тропар: Пророки і апостоли, мученики і святі страсто-
терпці та сповідники, преподобні отці та праведні і 
всі святі землі Української, моліться безперестанно 
за нас Христу Богу, щоб змінив Він гнів на милість.

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

Богородичний: Богородице Всіма оспівана, невпинно 
молимо Тебе: «Ти все здатна виблагати у Передвіч-
ного Сина Твого. Тому моли Його, щоб милосердя 
виявив і визволив нас від усякого зла».

+ + +
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Verse: Who shall describe, O Christ, Your ineffable mer-
cies, for You forgive the sins of the penitent, heal sick-
ness, cause all wars to cease, and assuage senseless 
passions. Therefore, we pray to You: “Lord who loves 
mankind, turn Your anger into mercy for us.”

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory over 
our enemies.

Verse: Scatter our enemies by Your hand, O Lord, and 
protect us, Your people and faithful sons of the land of 
Ukraine. As in days of old You gave victory to David and 
Joshua over foreigners, now grant us victory over the 
enemies who march against us, we who faithfully glorify 
you throughout the ages.

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

Troparion: Prophets and apostles, martyrs, holy pas-
sion-bearers and confessors, venerable fathers and 
righteous ones, and all the saints of Ukrainian lands, 
pray unceasingly for us to Christ God, that He may turn 
His anger into mercy.

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

Theotokion: O Mother of God, hymned by all, we pray to 
you unceasingly: “You are able to gainfully entreat your 
Eternal Son for anything. Therefore, pray to Him to show 
mercy and deliver us from all evil.”

+ + +
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Пісня 9. ірмос: Жахнулося небо, / і кінці землі здиву-
валися, / як то — Бог явився людям тілесно, / і ут-
роба Твоя стала просторішою небес; / тому Тебе, 
Богородице, // ангелів і людей чино начальства ве-
личають.

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай 
перемогу нам над ворогами нашими.

Стих: Дивує нас, Христе, милосердя Твоє, яке Ти ще-
дро виявляєш над тими, що згрішили перед Тобою. 
На це сподіваючись, і ми грішні, припадаємо до Тебе 
і молимося: «Вияви і на нас нині доброту і милосердя 
Твоє, що Тебе безперестанно прославляємо».

ПРИСПІВ: Всемилостивий Господи, подай пе-
ремогу нам над ворогами нашими.

Стих: Подивися милостиво, Господи, на вірних рабів 
Твоїх, що до Твого милосердя взиваємо, і на Тебе 
Єдиного уповаємо, даруй нам силу і зброю для пере-
моги над ворогами нашими, до Тебе, Всепереможно-
го Помічника, безперестанно взиваємо.

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Тропар: Як очі рабів до руки господаря звернені 
завжди, так і очі наші завжди до Тебе, Многомило-
стивого Господа Бога нашого, звернені. Поглянь нині 
милостиво на нас, подолай силою Твоєю гордість і 
зухвалість ворогів наших, і подай перемогу нам над 
ворогами нашими безперестанно взиваємо до Тебе.

+ І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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Ode 9. IrmOs: The heavens were terrified, and the ends of 
the earth marveled, for God appeared to men in bodily 
form, and your womb became more spacious than the 
heavens; therefore, O Theotokos, the ranks of angels 
and men magnify you.

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory 
over our enemies.

Verse: We marvel at Your mercy, O Christ, which You be-
stow abundantly on those who have sinned against You. 
In hope of this also, we sinners fall down before You and 
pray: “Bestow now Your kindness and mercy on us, who 
praise You without ceasing.”

REFRAIN: Most merciful Lord, grant us victory over 
our enemies.

Verse: Gaze mercifully, O Lord, on Your faithful servants, 
who appeal to Your compassion and who trust in You 
alone. Give us the strength and arms to overcome our 
enemies; to You, the All-conquering Benefactor, we cry 
out without ceasing.

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

Troparion: Just as the eyes of servants are always turned 
to the hand of their master, so our eyes are always turned 
to You, the Merciful Lord our God. Look upon us now 
with compassion, subdue the pride and arrogance of our 
adversaries by Your power, and grant us victory over our 
enemies, we beseech You without ceasing.

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



28

Богородичний: Мати Божа, принеси щирі молитви наші 
до Сина Твого і Бога нашого, щоб визволив нас від 
ворогів, що повстали проти нас. Бо тільки в Тобі, 
Владичице, захист і покров маємо.

“ДОСТОЙНО Є”
ВІРНІ: Достойно є, і це є істина, славити Тебе, 
Богородицю, Присноблаженную і Пренепо-
рочную і Матір Бога нашого. Чеснішу від хе-
рувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, 
що без істління Бога-Слово породила, сущую 
Богородицю Тебе величаємо.

ТРИСВЯТЕ І ГОСПОДНЯ МОЛИТВА
ЧИТЕЦЬ: + Святий Боже, Святий Кріпкий, Свя-
тий Безсмертний, помилуй нас. (тричі)

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

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи,  
очисти гріхи наші; Владико, прости беззакон-
ня 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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Theotokion: O Mother of God, offer our earnest prayers to 
your Son and our God, that He may deliver us from the 
enemies who have risen against us. For only in You, O 
Sovereign Lady, do we have protection and a refuge.

“IT IS TRULY WORTHY”
FAITHFUL: It is truly worthy to bless You O Theot-
okos, Ever-Blessed, Most Pure and the Mother 
of our God. More honourable than the Cherubim 
and more glorious beyond compare than the Ser-
aphim, without corruption You gave birth to God 
the Word. True Theotokos, we magnify You.

TRISAGION AND THE LORD’S PRAYER
READER: + Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, 
have mercy on us. (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.

All-Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, cleanse 
us from our sins. O Master, pardon our transgres-
sions. 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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Отче наш, що єси на небесах, нехай святить-
ся 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. 

ТРОПАРІ ТА БОГОРОДИЧНИЙ, ГЛАС 6
ВІРНІ: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо 
жодного виправдання не маючи, ми, грішні, 
Тобі, як Владиці, цю молитву приносимо: по-
милуй нас.

   + Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіє-
мось: не прогнівайся дуже на нас і не пам’ятай 
беззаконь наших, але зглянься нині, як Мило-
сердний і визволи нас від ворогів наших, бо 
Ти Бог наш, а ми, люди Твої, всі творіння рук 
Твоїх, ім’я Твоє призиваємо.

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

Милосердя двері відкрий нам, Благословенна 
Богородице: щоб ми, на Тебе надіючись, не 
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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.
READER: Amen. 

TROPARIA AND THEOTOKION, TONE 6
FAITHFUL: Have mercy on us, O Lord, have mercy 
on us. Having no  defense, we sinners offer this 
prayer to You, as Master:  Have mercy on us.

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

Lord, have mercy on us for we put our hope in 
You. Be neither exceedingly angry with us, nor 
mindful of our transgressions, but look upon us in 
Your tender-heartedness and deliver us from our 
enemies. For You are our God and we are Your 
people, we are all the work of Your hands and we 
call upon Your Name. 

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

Open for us the doors of loving-kindness, O 
Blessed Theotokos, that we who have hoped in 
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згинули, а від усякого лиха Тобою визволили-
ся,  бо Ти єси спасіння роду християнського.

УСЕРДНА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Помилуй нас, Боже, з великої мило-
сти Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за Владику нашо-
го Високопреосвященнішого Митрополита 
[ім’я], і Владику нашого (сан та ім’я єпархіяль-

ного єпископа), за братів наших пресвітерів,  
священномонахів і за все у Христі братство 
наше.

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за боголюбивий і Бо-
гом бережений край наш, Канаду, за уряд, 
військо, і ввесь побожний народ наш, щоб Го-
сподь Бог допомагав їм у всьому та охороняв 
їх від усякого ворога і супротивника.

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось Господу Богу нашому, 
щоб вислухав голос моління нас, грішних, і 
охоронив всіх людей України нашої в час тяж-
ких випробувань та помилував рабів Своїх, 
воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і 
всякої хворости душевної і тілесної, щоб охо-
ронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі 
та дав їм повернутися додому здоровими і не-
пораненими, Всемилостивий Господи, вислу-
хай і помилуй.

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)
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You may not perish, but through You may be de-
livered from all adversity, for You are the salvation 
of Christian people.

LITANY OF FERVENT SUPPLICATION
DEACON: Have mercy on us, O God, according to 
Your great loving-kindness: we pray You, hear us 
and have mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for His Eminence, our 
Metropolitan [name]; for our Bishop, (title and name 

of the eparchial bishop), for our brethren the pres-
byters, priestmonks and for all our brethren  
in Christ.

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for our God-loving and 
God-Protected country Canada, its people, gov-
ernment and armed forces; that the Lord God 
will help them in all things and protect them from 
every enemy and adversary.

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray to the Lord, our God, that 
He will hearken unto the voice of the prayer of us, 
sinners, and protect all Ukrainian people in difficult 
trials in time of war for their liberation and have 
mercy upon His servants — all Ukrainian armed 
forces personnel; shield them from fatal wounds, 
from all spiritual and physical illness; protect them 
from all affliction, wrath, anger, and sorrow; and 
grant them to return home healthy and uninjured, 
All-merciful Lord, hear us and have mercy.

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
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ІЄРЕЙ: 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.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Всесильний Господи, почуй молитви 
дітей Твоїх, споглянь в час важких випробу-
вань на батьківщину нашу – Україну. Благо-
слови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та 
весь народ наш, які протистоять підступному 
російському агресору на землі, на морі та в 
повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай воро-
гам знищити державу, народ та святині наші. 
Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм  
перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли 
грізного очільника небесного воїнства Твого 
– архістратига Михаїла, на допомогу мужнім 
захисникам нашим, щоб диявольські задуми 
агресора зруйнували вони та вберегли нашу 
Батьківщину-Україну.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже 
наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. 
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PRIEST: 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 Mas-
ter; 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.

PRAYER FOR UKRAINE
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: Almighty Lord, hear the prayers of Your 
children, look down on our homeland, Ukraine, in 
this time of great tribulation. Bless and strengthen 
our soldiers, the authorities, the government and 
all our people, who are confronting the insidious 
Russian aggressor on land, at sea and in the air. 
Truth-loving Lord, do not let enemies destroy our 
state, people and our holy places. We beseech 
You to grant us victory in Your name and bring 
about a just peace. Send the formidable leader 
of Your heavenly army, the Archangel Michael, to 
help our courageous defenders, so that they may 
destroy the diabolical plans of the aggressor and 
save our homeland, Ukraine.

For Yours it is to have mercy on us and save us, 
O our God and unto You we send up glory: to the 
Father and to the Son and to the Holy Spirit, now 
and ever and unto the ages of ages.
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ВІРНІ: Амінь.

МОЛИТВА КОЛИ БАТЬКІВЩИНА 
В НЕБЕЗПЕЦІ

ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, 
коли він простягав до Тебе руки, і народ ізра-
їльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса 
Навина на битву та повелів сонцю спинитися. 
Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимося до 
Тебе. 

Зміцни силою Твоєю побожний народ наш, 
благослови його справи, примнож славу його 
перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою 
Твоєю правицею нашу державу, збережи вій-
сько, пошли ангела Твого на зміцнення захис-
ників народу нашого, подай нам усе, що про-
симо для спасіння; примири ворожнечу і мир 
утверди. Простягни, Господи, невидиму пра-
вицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. 
Тим же, кому судив Ти покласти душу свою 
на війні за віру православну, побожний народ 
наш і державу, прости їхні провини і в день 
праведної Твоєї відплати подай вінці нетління. 

Бо Твоя є влада, Царство і сила, від Тебе до-
помогу всі приймаємо, на Тебе надію покла-
даємо і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
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FAITHFUL: Amen.

PRAYER WHEN THE HOMELAND
IS IN PERIL

DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: O Lord our God, You heeded Moses 
when he stretched out his hands to You, and You 
strengthened the people of Israel against the 
Amalekites, armed Joshua for battle and com-
manded the sun to stop. And now, O Lord, hear 
us who pray to You. 

Strengthen our pious nation by Your power, 
bless its deeds, multiply its glory by victory over 
the enemy, strengthen our state with Your almighty 
right hand, preserve the army, send Your angel to 
strengthen the defenders of our people, give us 
everything we ask for salvation; reconcile enmity 
and establish peace. Stretch forth, O Lord, Your 
invisible right hand, which defends Your servants 
in all things. For those who were judged by You 
to lay down their lives in the war for the Orthodox 
faith, our pious people and state, forgive their sins 
and give them crowns of incorruption on the day 
of Your righteous reward. 

For Yours is the Majesty and Yours is the King-
dom 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.
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МОЛИТВА ПРО ВИЗВОЛЕННЯ  
ВІД НАШЕСТЯ ЧУЖИНЦІВ

ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Господи Боже сил, Боже спасіння на-
шого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в 
милості та милосерді на смирення рабів Тво-
їх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас: 
бо вороги наші зібралися на нас, щоб погу-
бити нас і знищити державу нашу та святині 
наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і 
визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай 
на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм:  
будьте сміливими, стійте і побачите спасіння 
від Господа, бо Господь бореться за нас. 

Так, Господи Боже, Спасителю наш, не 
пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не 
відвертайся від нас гнівом Своїм, але в ми-
лості та милосерді відвідай смиренних рабів 
Твоїх, що до Тебе припадають: стань на до-
помогу нам і подай воїнству нашому з Ім’ям 
Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні 
насмілення тих, хто йде на нас війною. Моли-
мось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, 
щоб як щезає дим, так нехай щезнуть воро-
ги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, 
так нехай розвіються їхні злі думки знищити 
державу нашу Українську. 

Господи, втихомир тих, хто противиться 
заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм 
пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, 
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PRAYER FOR DELIVERANCE 
FROM INVASION

DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: O Lord God of strength, God of our sal-
vation, You alone work miracles. Look with mercy 
and compassion on the humility of your ser-
vants, listen to us in Your love for humanity and 
have mercy on us: for our enemies have gathered 
against us to destroy us and to destroy our state 
and our sanctuaries. Help us, O God, our Saviour, 
and deliver us, for the glory of Your name, and may 
the words spoken by Moses be fulfilled upon us:  
Be of good courage, stand firm, and see salvation 
from the Lord, for the Lord fights for us.

O Lord God, our Saviour, do not then remember 
the iniquities and unrighteousness of Your people, 
and do not turn away from us in Your anger, but 
in mercy and compassion visit Your humble ser-
vants who come to You: come to our aid and give 
our army victory in Your name. Destroy the un-
righteous and brazen aspirations of those who 
wage war against us. We pray to You, O Master of 
peace and of our tranquility, that as smoke vanish-
es, so may our enemies vanish, and as ashes are 
scattered by the wind, so may their evil thoughts 
to destroy the Ukrainian state be scattered. 

O Lord, pacify those who oppose Your com-
mandments and decrees. Restore to them the 
memory of Your commandment: Blessed are 
the peacemakers, for they will be called sons of 
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бо вони синами Божими назвуться. А для тих, 
хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, 
скорботу і ангелів лютих, які вселять в них 
страх і пам’ять про те, що і вони себе христи-
янами називають.

Нехай же Господи буде воля Твоя над нами 
і, якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб по-
класти воїнам нашим у битві за Віру і Укра-
їну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день 
праведного Твого Суду подай вінці нетління. 
Але віримо і молимось Тобі Великодаровитий 
Господи, що ти захистиш, втихомириш і напо-
умиш та до спокою приведеш всіх.

Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для 
тих, хто надіється на Тебе, і Тобі славу возси-
лаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і по-
всякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

МОЛИТВА ЗА ВОЇНІВ І ТИХ, ХТО 
ПОТЕРПАЄ ВІД ВІЙНИ

ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ІЄРЕЙ: Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, 
грішні діти Твої, у покорі сердець наших при-
ходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! 
Прости провини наші та провини батьків, ді-
дів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо 
Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за без-
межне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші 
молитви і прийми благання сердець наших.  
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God. But for those who oppose this, Your com-
mandment, send wrath, tribulation, and fierce an-
gels, who will strike fear into them and make them  
remember that they also call themselves Chris-
tians.

May Your will be done over us, O Lord, and if 
Your Providence be such that our soldiers give 
their souls in battle for the Faith and for Ukraine, 
forgive their sins and give them crowns of 
incorruption on the Day of Your righteous judge-
ment. But we believe and pray to You, O greatly  
magnanimous Lord, that you will protect, pacify, 
enlighten, and bring all to peace.

For You are the defense, victory and salvation of 
those who trust in You, and to You be the glory, to 
the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, 
now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

PRAYER FOR SOLDIERS AND THOSE 
WHO SUFFER IN THE WAR

DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

PRIEST: Great God, God Almighty! We, your sin-
ful children, come to You with humility in our 
hearts and bow our heads. Father! Forgive our 
sins and the sins of our fathers, grandfathers 
and great-grandfathers. Accept now, we beseech 
You, our sincere prayer and our gratitude for 
Your boundless mercy toward us. Hear our pray-
ers and accept the supplications of our hearts.  
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Благослови нашу Батьківщину Україну, пере-
могу над ворогом, долю та щастя їй дай. Пре-
милосердний Господи, усім, хто вдається до 
Тебе з благанням, милість Твою подай. Благає-
мо Тебе, Боже, за Воїнів і Захисників, за бра-
тів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за ка-
лік і немічних, за тих, хто в окупації і полоні, 
за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, 
за біженців і за всіх тих, хто Твого милосердя 
та допомоги Твоєї потребують. З’єднай нас усіх 
в єдину велику Христову сім’ю, щоб усі люди 
України нашої єдністю й перемогами славили 
величне ім’я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і 
на віки віків. 
ВІРНІ: Амінь.

ВІДПУСТ
ДИЯКОН: Премудрість!

ІЄРЕЙ: Пресвятая Богородице, спаси нас!
ВІРНІ: Чеснішу від херувимів і незрівнянно 
славнішу від серафимів, що без істління Бо-
га-Слово породила, сущую Богородицю, Tебе 
величаємо.

ІЄРЕЙ: Слава Тобі, Христе Боже, Уповання 
наше, слава Тобі!
ВІРНІ: + Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і 
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Господи, помилуй. (тричі) 
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Bless our homeland Ukraine, give her victory over 
the enemy, providence and happiness. Most com-
passionate Lord, grant Your mercy to all who come 
to You in supplication. We beseech You, O God, 
on behalf of the soldiers and defenders, for our 
brothers and sisters, for widows, orphans, those 
disabled and the infirm, for those under occupa-
tion and in captivity, for those in difficult living con-
ditions, for refugees — and for all those who need 
Your mercy and help. Unite us all into one great 
family of Christ, so that all the people of Ukraine 
may glorify Your majestic name through our unity 
and victories, now and ever, and unto the ages of 
ages.
FAITHFUL: Amen.

THE DISMISSAL
DEACON: Wisdom!

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

PRIEST: Glory to You, O Christ our God, our 
Hope, glory to You.
FAITHFUL: + Glory to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit, both now and ever and unto 
the ages of ages. Amen. 

Lord have mercy. (thrice)
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Благослови. (“Владико, благослови” — у катедрально-

му соборі або коли архиєрей присутний.) 

ІЄРЕЙ: Христос (що воскрес із мертвих), істинний 
Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, 
силою Чесного і Животворчого Хреста, свято-
го Архистратига Божого Михаїла, святого ве-
ликомученика Юрія Переможця, і (святого, що 

його храм) і (святого, що його пам’ять у той день святку-

ємо), і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він 
Благий і Чоловіколюбець.
ВІРНІ: Амінь.
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Give the blessing. (“Master, bless” — in a cathedral 

church or when a bishop is present.)

PRIEST: 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, the power 
of the Precious and Life-giving Cross; the inter-
cessions of the Holy Archangel of God, Michael, 
Holy Great-martyr George, the Victory-Bearer; of 
(name of the Saint of the temple) and (the Saint of the day), 
and of all the Saints, forasmuch as He is Good 
and the Lover-of-Mankind.
FAITHFUL: Amen. 



БОЖЕ ВЕЛИКИЙ ЄДИНИЙ
Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,
Волі і світу промінням

Ти її осіни.
Світлом Христової правди

Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.



O GREAT AND ONLY GOD
O Great and Only God, 

Defend Ukraine. 
Shine on her rays of

Freedom and enlightenment. 
Illumine Your children with 
The light of Christ's truth, 
Nurture within us, O God, 
A virtuous love of country.

We pray You, O Only God, 
Defend Ukraine. 

Turn Your grace and mercy 
Toward our people. 

Grant freedom; good fortune, 
Grant true enlightenment. 

Bestow, O God, blessings on our people 
For many, many years.




