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THE TYPICA

ЗОБРАЖАЛЬНІ

It is understood that this service is to be used at
home, when one cannot attend Church, or a
service is not offered at a local Orthodox Temple.
It must be understood that this is not a substitute
for the Divine Liturgy when one is able to attend a
Divine Liturgy.

Зрозуміло, що ця служба повинна використовуватися вдома, коли людина не може відвідувати
церкву або служба не служиться в місцевому
православному храмі. Потрібно розуміти, що це не є
заміною Божественної Літургії, коли людині можна
відвідати Божественну Літургію.

As is customary the senior member of the household
begins with the opening intonation and completes the
service with the final intonation. Other members of the
household may participate by reading various other
portions of the Typica.

Як це прийнято, старший член домашної церкви
починається з відкриттям (початок) та завершує
службу завершальною інтонацією. Інші члени
домашної церкви можуть брати участь, читаючи
різні частини служби.

Having gathered the believers of the household at
the Home Church (icon corner); having lit the vigil
lamps, and candles (and incense in the home
censer). taking a moment to clear their minds of all
worldly cares they begin:

Зібравши віруючих доманної церкви у куточку з
іконами; запаливши лампатку та свічки (та пахощі
в домашньому кадилі). узявши хвилину, щоб
очистити їх розум від усіх мирських турбот, тоді
вони починають:

O Lord Jesus Christ, Son of God,
through the prayers of Your Most Pure
Mother and of all the Saints, have
mercy on us. Amen.
THE FIRST ANTIPHON

Го спо ди І су се Хри сте, Си ну
Божий, молитвами Пречистої
Тв о є ї Ма те р і і в с іх с в я ти х,
помилуй нас. Амінь.
АНТИФОН ПЕРШИЙ

(Psalm 102)

(Псалом 102)

Bless the Lord, O my soul; and all that
is within me, bless His Holy Name.
Bless the Lord, O my soul, and forget
not all the blessings that He renders to
you. For He is gracious about all your
iniquities, He is the healer of all your
infirmities, The Redeemer of your life
from corruption, who in His mercy and
tender love awards you a crown. The
Lord is compassionate and merciful,
longsuffering and very merciful.
Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit, both now and ever
and unto the ages of ages. Amen.

Благослови, душе моя, Господа, і
вся істото моя, Ім’я святеє Його.
Благослови, душе моя, Господа, і
не забувай усіх добродійств Його.
Він очищає всі беззаконня твої,
зціл я є в с і не ду ги т в о ї. Ві н
звільняє від тління життя твоє,
вінчає тебе милістю і щедротами.
Щедрий і Милостивий Господь,
Довготерпеливий і Многомилостивий.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,
і нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
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Bless the Lord, O my soul; and all that
is within me bless His Holy Name.
Вlessed are You, O Lord.

Благослови, душе моя, Господа, і вся
істото моя, Ім’я святеє Його.
Благословен єси, Господи!

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

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові,

THE SECOND ANTIPHON

АНТИФОН ДРУГИЙ

(Psalm 145)

(Псалом 145)

Praise the Lord, O my soul. I will praise
the Lord throughout my life, I will sing
praises to my God for as long as I live.
Put not your trust in rulers, in the sons
of men, in whom there is no salvation.
His spirit will depart from him, and to
his earth will he return. On that day all
his plans perish. The Lord will reign
forever; your God, O Zion, unto
generation and generation.

Хвали, душе моя, Господа! Буду
хвалити Господа поки життя мого;
Співатиму Богові моєму, поки
живу. Не надійтеся на князів, на
синів людських, в них немає
с па с іння . Ви йде ду х й о го і
вернеться в землю свою; в той день
загинуть усі помисли його.
Царюватиме Господь повіки, Бог
твій, Сіоне, з роду в рід.

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

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

Only-Begotten Son

Єдинородний Сину

Only-Begotten Son and Word of God,
You are immortal, and did will for our
salvation to become incarnate of the
Holy Theotokos and Ever-Virgin Mary,
and without change became man, and
were crucified, O Christ God, trampling
down death by death; being One of the
Holy Trinity, glorified together with the
Father and the Holy Spirit: save us.

Єдинородний Сину і Слово Боже,
Безсмертний єси, Ти зволив ради
нашого спасіння воплотитися від
Святої Богородиці і Приснодіви Марії,
непреложно ставши чоловіком; Ти
розп’ятий був, Христе Боже, і смертю
смерть подолав; Ти Єдиний у Святій
Тройці, співпрославлюваний з Отцем і
Святим Духом, спаси нас.

THE THIRD ANTIPHON

АНТИФОН ТРЕТІЙ

(Mt. 5:3-12)

(Мт. 5:3-12)

In Your Kingdom, remember us, O Lord,
when You come in Your Kingdom.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is

У Царстві Твоїм пом’яни нас,
Господи, коли прийдеш у Царство
Твоє. Блаженні убогії духом, бо
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the kingdom of heaven. Blessed are they
that mourn, for they shall be comforted.
Blessed are the meek, for they shall
inherit the earth. Blessed are those who
hunger and thirst after righteousness, for
they shall be filled. Blessed are the
merciful, for they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart, for they
shall see God. Blessed are the
peacemakers, for they shall be called sons
of God. Blessed are they that are
persecuted for righteousness’ sake, for
theirs is the kingdom of heaven. Blessed
are you when they shall revile and
persecute you, and speak all manner of
evil against you falsely for My sake.
Rejoice and be exceedingly glad, for great
is your reward in heaven.

їхнє є Царство Небесне. Блаженні
ті, що плачуть, бо вони втішаться.
Блаженні лагідні, бо вони
успадкують зе млю. Бла женні
голодні і спрагнені правди, бо
вони наситяться. Блаженні
милостиві, бо вони помилувані
будуть. Блаженні чисті серцем, бо
вони Бога побачать. Блаженні
миротворці, бо вони синами
Божими назвуться. Блаженні
гнані за правду, бо їх є Царство
Небесне. Блаженні ви, ко ли
ганьбитимуть вас і гнатимуть, та
ширитимуть про вас усяку лиху
славу неправдиво, Мене ради.
Радуйтеся і веселіться, бо велика
нагорода вам на небесах.

At this point the Tropar(s); the Prokeimon; Epistle,
Alleluia and Gospel appointed for the say may be
read.

Тут читаються Тропар (і); прокимен; Апостол,
Алилуя стихи та Євангеліє, призначені дня, можуть
бути прочитані.

Resurrectional Tropar, Tone 7:

Воскресний Тропар голос 7:

You destroyed death by Your Cross.
You opened paradise to the thief. You
changed the Myrrh-Bearers weeping
and commanded Your apostles to
proclaim that You are risen, O Christ
God, granting the world great mercy.

Зруйнував єси Хрестом Твоїм смерть,
в і дк р и в Ти р о з б ій ни ку р а й ,
Мироносицям плач змінив, і
апостолам проповідувати повелів
єси, що Ти воскрес, Христе Боже,
даючи світові велику милість.

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

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові,

Tropar to the Holy Cross, Tone 1:

Тропар святому Хресту, голос 1:

O Lord, save Your people and bless
Your inheritance! Grant victory to
Orthodox Christians over their
adversaries, and by Your Cross preserve
Your commonwealth.

Спаси, Господи, людей Твоїх і
благослови насліддя Твоє, перемогу
православним християнам над
супротивниками подай і Хрестом
Твоїм охороняй нас, оселю Твою.
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Both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

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

Tropar Martyrs — Tone 1

Тропар мученикам, голос 1

Together let us honor the holy company
united by faith, Those noble warriors of
the Master of all. They were divinely
enlisted for Christ, And passed through
fire and water. Then they entered into
refreshment praying for those who cry:
Glory to him who has strengthened
you! Glory to him who has crowned
you! Glory to him who has made you
wonderful, O holy Forty Martyrs!

Давайте разом шанувати святу
громаду, об’єднану вірою, Ці
благородні воїни Господаря всіх.
Вони були забиті богом за Христа, І
пройшли через вогонь і воду. Тоді
вони ввійшли у свіжість, молячись за
тих, хто плаче: Слава тому, хто
зміцнив тебе! Слава тому, хто тебе
увінчав! Слава тому, хто зробив тебе
чудовим, святі сорока мучеників!

THE PROKEIMEN

ПРОКИМЕН

The Prokeimen in the Tone 6: (Psalm 27:9, 1)
O Lord, save Your people, and bless Your
inheritance.

Прокимен на голос 6: (Псалом 27:9, 1)
Спаси, Господи, людей Твоїх і
благослови насліддя Твоє.

Verse: O Lord, to You will I call. O my
God, be not silent unto me.

Стих: До Тебе, Господи, взиваю,
Боже мій, не мовчи передо мною.

THE EPISTLE READING

ЧИТАННЯ АПОСТОЛА

The reading is from Hebrews.

Від Євреїв читання.

(Hebrews 4:14-5:6)

(Євреїв 4:14-5:6)

Brethren: seeing then
that we have a great High Priest who
has passed through the heavens, Jesus
the Son of God, let us hold fast our
confession. For we do not have a High
Priest who cannot sympathize with
our weaknesses, but was in all points
tempted as we are, yet without sin. Let
us therefore come boldly to the throne
of grace, that we may obtain mercy
and find grace to help in time of need.

Читається

Браття: маючи
Первосвященика Великого, Який
перейшов небеса, Iсуса Сина Божого,
будемо твердо триматися сповiдання
нашого. Бо ми маємо не такого
первосвященика, який не може
страждати з нами в немочах наших,
але Такого, Який, подiбно до нас,
зазнав спокуси в усьому, крiм
гр i х а . Т о м у з де р з но в е нн я м
приступаймо до престолу благодатi,

The Epistle is read:
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Апостол:

For every high priest taken from
among men is appointed for men in
things pertaining to God, that he may
offer both gifts and sacrifices for
sins. He can have compassion on
those who are ignorant and going
astray, since he himself is also subject
to weakness. Because of this he is
required as for the people, so also
for himself, to offer sacrifices for
sins. And no man takes this honor to
himself, but he who is called by God,
just as Aaron was. So also Christ did
not glorify Himself to become High
Priest, but it was He who said to Him:
“You are My Son, Today I have
begotten You.” As He also says in
another place: “You are a priest
forever according to the order of
Melchizedek”

щоб одержати милiсть i знайти
благодать для своєчасної допомоги.
Бо кожний первосвященик, який з
людей обирається, для людей
настановляється на служ iння
Боговi, щоб приносити дари й
жертви за грiхи, який може бути
поблажливий до неукiв та
заблудливих, тому що й сам
обкладений немiччю, i тому вiн
повинен як за народ, так i за себе
приносити жертви за грiхи. I нiхто
сам собою не приймає цiєї чести, але
покликаний Богом, як i Аарон. Так i
Христос не Сам Собi присвоїв славу
бути Первосвящеником, але Той, Хто
сказав Йому: «Ти — Син Мiй, Я нинi
породив Тебе»; як i в iншому мiсцi
говорить: «Ти — Священик повiк за
чином Мелхиседековим».

THE ALLELUIA VERSES

АЛИЛУАРІЙ

Alleluia in tone 1: Alleluia, alleluia,
alleluia. (Psalm 73:2, 12)

Алилуя на голос 1: Алилуя, алилуя,
алилуя. (Псалом 73:2, 12)

Remember Your congregation which You
have purchased from the beginning.

Згадай громаду Твою, яку придбав
Ти спочатку.

Verse: God is our King from before the
ages, He has wrought salvation in the
midst of the earth.

Стих: Бог Цар наш споконвіку,
учинив спасіння посеред землі.

THE GOSPEL LESSON

ЧИТАННЯ СВЯТОЇ ЄВАНГЕЛІЇ

The reading is from the Holy Gospel
according to Mark. (Mark 8:34-9:1)

Від Марка Святої Євангелії читання.
_(Марка 8:34-9:1)

Glory to You, O Lord, glory to You.

Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

The appointed Gospel Lesson for the day is now read.

Призначена Євангеліє дня читається:
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The Lord said, “Whoever desires to
come after Me, let him deny himself,
and take up his cross, and follow Me.
For whoever desires to save his life will
lose it, but whoever loses his life for My
sake and the gospel’s will save it. For
what will it profit a man if he gains the
whole world, and loses his own
soul? Or what will a man give in
exchange for his soul? For whoever is
ashamed of Me and My words in this
adulterous and sinful generation, of
him the Son of Man also will be
ashamed when He comes in the glory of
His Father with the holy angels.” And
He said to them, “Assuredly, I say to
you that there are some standing here
who will not taste death till they see the
kingdom of God present with power.”

Сказав Господь: хто хоче йти за
Мною, нехай зречеться себе, і візьме
хрест свій, і за Мною йде. Бо хто хоче
душу свою спасти, той погубить її; а
хто погубить душу свою заради Мене
і Євангелія, той спасе її. Бо яка
користь людині, коли вона придбає
ввесь світ, а душу свою занапастить?
Або що дасть людина взамін за душу
свою? Бо якщо хтось посоромиться
Мене і Моїх слів у роді цьому
перелюбному і грішному, того
посоромиться і Син Людський, коли
прийде у славі Отця Свого з
ангелами святими. І сказав їм:
істинно говорю вам, що деякі з тих,
які стоять тут, не зазнають смерти,
доки не побачать Царство Боже, що
прийшло в силі.

Glory to You, O Lord, glory to You.

Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Prayer in Time of
Coronavirus

Молитва в Час Росповсюдження
короновірусу

O L o r d J e s us C h r is t , i n Y o ur
loving care, You traveled
through towns and villages
“curing every disease and
i l l n e s s . ” A t y o ur c o m m a n d, t h e
s i c k we r e m a de we l l . C o m e to
o u r a i d n o w, i n t h e m i ds t o f t h e
global
spread
of
the
coronavirus, that we may
e x p e r i e n c e y o ur h e a l i ng l o ve .
Be with the families of those
w h o a r e s i c k o r h a v e d ie d. M a y
t h e y r e g a in t h e i r s tr e n g t h a nd

Господи Ісусе Христе, у Своїй
люблячій турботі, Ти подорожував
містами і селами, “зцілюючи всяку
недугу та хворобу”. З Твого
повеління, хворі ставали здоровими.
Прийди і сьогодні нам на допомогу, у
час глобального розпалу та поширення коронавірусу, щоб ми могли
відчути Твою цілющу любов. Будь з
родинами тих, хто є хворий або
помер. Нехай до них повернеться
їхня сила та здоров’я завдяки якісній
медичній допомозі. У хвилини
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health through quality medical
c a r e . As t h e y wo r r y a nd g r i e v e ,
d e f e n d t h e m f r o m i l l n e s s a nd
d e s p a i r . He a l us f r o m o u r f e a r ,
which prevents nations from
w o r k in g t o g e t h e r a n d ne i g h b o r s
f r o m h e l p i ng o n e a no t h e r . B e
with the doctors, nurses,
researchers and all medical
p r o f e s s i o na l s wh o s e e k t o h e a l
a n d h e lp t h o s e a f f e c te d a nd
w h o p u t t h e m s e l ve s a t r is k in
t h e p r o c e s s . He a l us f r o m o ur
p r i de , w h i c h c a n m a k e us c l a im
i n v u l n e r a b i l i t y t o a d is e a s e t h a t
k n o ws n o b o r de r s . B e w i t h t h e
leaders of all nations. Give
them the foresight to act with
c h a r i ty a n d tr ue c o n c e r n f o r t h e
w e l l - b e i ng o f t h e p e o p l e t h e y
a r e m e a n t t o s e r ve . G iv e th e m
t h e w is do m t o i n v e s t in l o ng t e r m s o l u t i o ns t h a t w i l l h e lp
p r e p a r e f o r o r p r e ve n t f u t u r e
o u t b r e a k s . O M a s te r a nd L o r d,
o u r S a v i o r , H e a l e r o f a l l, s ta y
b y o u r s id e in t h i s t i m e o f
uncertainty and sorrow.
Whether we are home or
a b r o a d, s u r r o un d e d b y m a ny
people suffering from this
i l l n e s s o r o n l y a f e w, s t a y w i th
u s a s we e n du r e a n d m o u r n,
p e r s is t a n d p r e p a r e .

переживань і смутку, захисти їх від
хвороби та відчаю. Зціли нас від
нашого страху, який перешкоджає
націям спільно працювати та
ближнім допомагати один одному.
Перебувай з лікарями, медсестрами,
дослідниками та всіма медичними
працівниками, що стараються вилікувати та допомогти постраждалим
та з тими, які піддають себе ризику в
цьому процесі. Вилікуй нас від нашої
гордості, яка може схилити нас до
думки, що ми є невразливі до
захворювання, яке не знає меж.
Перебувай з лідерами усіх націй. Дай
їм бачення діяти милосердно та з
справжньою турботою дбати про
до бр о бу т л юд е й , я ки м в о ни
призначені служити. Пошли їм
мудрість вкласти зусилля у
довгострокові шляхи боротьби з цією
епідемією, які допоможуть уникнути
зараженню або запобіжать його
подальшому поширенню. Господи
Боже, наш Спасителю та Цілителю
усього, перебувай з нами у цей час
невпевненості та скорботи. Будучи
вдома чи за кордоном, в оточенні
багатьох чи лише кількох людей, які
страждають цією хворобою,
перебувай з нами Господи, коли ми
терпимо, сумуємо та прикладаємо
зусилля для запобігання поширенню
цієї недуги.

For You are a Merciful and Loving God,
and to you we give glory, to the Father

Бо Ти єси Милосердний і
Люблячий Бог, і Тобі ми славу
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and to the Son and to the Holy Spirit,
now and ever and to the ages of ages.
Amen.

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

PRAYER TO THE LORD

МОЛИТВА ДО ГОСПОДА

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

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

Remember us, O Lord, when You
come unto Your Kingdom.

Пом’яни нас, Господи, коли
прийдеш у Царство Твоє.

Remember us, O Master, when
You come into Your Kingdom.

Пом’яни нас, Владико, коли
прийдеш у Царство Твоє.

Remember us, O Holy One, when
You come into Your Kingdom.

Пом’яни нас, Святий,
прийдеш у Царство Твоє.

The Heavenly Choir sings Your
praises and cries: Holy, Holy, Holy
Lord of Sabaoth; Heaven and earth are
full of Your glory.

Хор небесний прославляє Тебе й
промовляє: “Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф, повні небо і земля
слави Твоєї”.

Verse: Draw near unto Him, and be
enlightened; and your faces shall not be
put to shame. (Ps. 33:6)

Стих: Приступіть до Нього й
просвітіться, і лиця ваші не
осоромляться. (Пс. 33:6)

The Heavenly Choir sings Your
praises and cries: Holy, Holy, Holy
Lord of Sabaoth; Heaven and earfth are
full of Your glory.

Хор небесний прославляє Тебе й
промовляє: “Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф, повні небо і земля
слави Твоєї”.

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

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

The Choir of holy Angels and
Archangels, with all the Powers of
Heaven, sings Your praises and cries:
Holy, Holy, Holy Lord of Saboth,
Heaven and earth are full of Your glory.

Хор святих ангелів і архангелів
зі в с ім а Не б е с ни м и С и л а м и
прославляє Тебе й промовляє: “Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф, повне
небо і земля слави Твоєї”.

Both Now and ever, and unto the
ages of ages. Amen.

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

THE SYMBOL OF FAITH

СИМВОЛ ВІРИ

I believe in one God, the Father
Almighty, Creator of heaven and earth
and of all things visible and invisible;

Вірую в Єдиного Бога — Отця,
Вседержителя, Творця неба й землі, і
всього видимого і невидимого.

And in one Lord, Jesus Christ, the
Only-begotten Son of God, begotten of
the Father before all ages;

І в Єдиного Господа Ісуса Христа,
Сина Божого, Єдинородного, від Отця
рожденного перше всіх віків.

Light of Light, true God of true
God, begotten not created, being of one
essence with the Father, by Whom all
things were made;

Світло від Світла, Бога Істинного
від Бога Істинного, рожденного,
несотворенного, єдиносущного з
Отцем, через Котрого все сталося.

Who for us men and for our
salvation came down from the heavens
and was incarnate of the Holy Spirit
and the Virgin Mary and became man;
Who was crucified for us under Pontius
Pilate and suffered and was buried;

Він для нас, людей, і ради
нашого спасіння зійшов з небес, і
воплотився від Духа Святого і Марії
Діви, і став чоловіком. І розп’ятий
був за нас при Понтії Пилаті, і
страждав, і був похований.

And He rose on the third day
according to the Scriptures;

І воскрес на третій день, як було
написано.

And ascended into heaven and sits
at the right hand of the Father;

І вознісся на небо, і сидить
праворуч Отця.

And He will come again with glory
to judge the living and the dead; and
His Kingdom will have no end;

І знову прийде у славі судити
живих і мертвих, і Царству Його не
буде кінця.

And in the Holy Spirit, the Lord, the
Giver of Life, Who proceeds from the
Father, Who together with the Father and
the Son is worshiped and glorified, Who
spoke through the prophets;

І в Духа Святого, Господа
Жи в о т в о р ч о г о , щ о в і д О т ц я
походить, що Йому з Отцем і Сином
однакове поклоніння і однакова
слава, що говорив через пророків.

In One, Holy,
Apostolic Church;

В Єдину, Святу, Соборну
Апостольську Церкву.

Catholic

and

I acknowledge one baptism for the
remission of sins;

Визнаю одне
відпущення гріхів.
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хрещення

і
на

I await the resurrection of the dead
and the life of the age to come. Amen.

Чекаю воскресіння мертвих і
життя будучого віку. Амінь.

PRAYER OF FORGIVENESS

МОЛИТВА ПРОЩЕННЯ

Loose, remit and forgive, O God, our
transgressions, both voluntary and
involuntary; whether in word or in
deed; whether in knowledge or in
ignorance; whether by day or by night;
whether in the mind or in thought.
Forgive us all, for You are good and the
Lover of Mankind.

Полегши, відпусти, прости,
Боже, гріхи наші вільні й
невільні, які вчинили ми
словом чи ділом, свідомо й
несвідомо, вдень і вночі,
розумом і думкою. Усе нам
прости, бо Ти Благий і
Чоловіколюбець.

THE LORD ’S PRAYER

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

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. Amen.

Отче наш, що єси на небесах, нехай
святиться Ім’я Твоє; нехай прийде
Царство Твоє; нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі; хліб наш
насущний дай нам сьогодні; і прости
нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим; і не введи нас у
спокусу, але визволи нас від
лукавого. Амінь.

The appointed Kondaks are read:

Призначений Кондак дня читається

Resurrectional Kondak, Tone 7:

Воскресний Кондак, голос 7:

The dominion of death can no longer
hold men captive, for Christ descended
shattering and destroying its power.
hades is bound while the prophets
rejoice in harmony. The Saviour has
come to those who believe, saying:
come forth you faithful, unto the
resurrection.

Вл а да сме рти не м оже в же
тримати людей, бо зійшов
Христос, сокрушаючи і знищуючи
сили її. Ад вже переможений.
Пророки одностайно радуються.
Я в и в с я С п а с с у щ и м у в ір і ,
промовляючи: Виходьте, вірні, до
воскресіння.
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Kondak Martyrs, Tone 6

Koндак мученикам, голос 6

You abandoned all earthly armies,
cleaving to the heavenly Master, O Forty
Martyrs of the Lord. Having passed
through fire and water, O Blessed Ones,
you have fittingly received heavenly glory
and many crowns.

Ти покинув усі земні воєни,
приєднавши до небесного Вчителя,
Сорока мучеників Господнього.
Пройшовши крізь вогонь та воду,
Блаженні, ти пристосно отримав
небесну славу та багато корон.

Kondak to the Holy Cross, Tone 7:

Кондак святому Хресту, голос 7:

The flaming sword no longer guards the
gates of Paradise. It has been mysteriously
extinguished by the Wood of the Cross.
The sting of death and the victory of hades
have been vanquished. For You, O my
Saviour, came and cried to those in hades:
Enter again, into Paradise.

Вогненна зброя вже не стереже
врат Едему, бо вони знайшли
преславний союз із Хресним
Древом; смертне жало і адова
перемога знищені. Бо Ти з’явився,
Спасе мій, промовивши тим, що в
аді: увійдіть знову до раю.

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

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

With the saints give rest, O Christ, to
the souls of Your servants, where there
is neither pain no sorrow nor sighing,
but life everlasting.

Зо святими упокой, Христе, душі
рабів Твоїх, де нема ні болізні,
ні зітхання, а життя безко нечнеє.

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

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

THEOTOKION:

БОГОРОДИЧНИЙ:

O Protection of Christians that cannot
be put to shame, unchanging mediation
unto the Creator, do not despise the
suppliant voices of sinners, but be
quick to come to our aid, O Good One,
who in faith cry out to you: Hasten to
intercession and come quickly to make
supplication, for you, O Theotokos,
always protect those who honour you.

Заступнице християн усердная,
пмолитвенице до Творця надійная,
не погордуй молитвами грішників,
але прийди швидше, як Благая, не
поміч нам, що з вірою взиваємо до
Тебе: поспіши на молитву й скоро
прийди на благання, бо Ти
заступаєшся завжди за тих, що
шанують Тебе, Богородице.
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Lord, have mercy. (40 times)

Господи, помилуй. (40 разів)

O All-holy Trinity, Consubstantial
Power, Undivided Kingdom, Origin of
all Good: be graciously inclined unto
us, sinners. Make steadfast my heart
and it understanding, and take away
from me every defilement. Enlighten
my mind, that I may ever glorify, praise
and worship You, and say: One is Holy.
One is the Lord Jesus Christ, to the
glory of God the Father. Amen.

Всесвята Тройце, єдиносущна
Державо, нероздільне Царство,
всякого блага Причино,, вияви
любов і до нас грішних: зміцни,
врозуми серце моє і знищи всю мою
скверну; просвіти мою думку, щоб я
повсякчас славив, хвалив і
поклонявся і промовляв: єдин Свят,
єдин Господь, Ісус Христос, у славу
Бога Отця, Амінь.

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

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

PSALM 33

ПСАЛОМ 33

I will bless the LORD at all times;
His praise shall continually be in my
mouth. My soul shall make its boast in
the LORD; the humble shall hear of it
and be glad. Oh, 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 fears.
They looked to Him and were radiant,
and their faces were not ashamed. This
poor man cried out, and the LORD
heard him, and saved him out of all his
troubles. The angel of the LORD
encamps all around those who fear
Him, And delivers them. Oh, taste and
see that the LORD is good; blessed is the
man who trusts in Him! Oh, fear the
LORD, you His saints! There is no want
to those who fear Him. The young lions
lack and suffer hunger; but those who

Я благословлятиму Господа
кожного часу, хвала Йому завсіди в
устах моїх! Душа моя буде хвалитися
Господом, хай це почують слухняні, і
нехай звеселя ться! Зо м но ю
звеличуйте Господа, і підносьте ім'я
Його разом! Шукав я був Господа, і
Він озвався до мене, і від усіх
небезпек мене визволив. Приглядайтесь до Нього й засяєте, і не
посоромляться ваші обличчя! Цей
убогий взивав, і Господь його
вислухав, і від усіх його бід його
визволив. Ангол Господній табором
стає кругом тих, хто боїться його, і
визволює їх. Скуштуйте й побачте,
який добрий Господь, блаженна
людина, що надію на Нього кладе!
Бійтеся Господа, всі святії Його, бо ті,
що бояться Його, недостатку не
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seek the LORD shall not lack any good
thing. Come, you children, listen to me;
I will teach you the fear of the LORD.
Who is the man who desires life, and
loves many days, that he may see good?
Keep your tongue from evil, and your
lips from speaking deceit. Depart from
evil and do good; seek peace and
pursue it. The eyes of the LORD are on
the righteous, and His ears are open to
their cry. The face of the LORD is
against those who do evil, to cut off the
remembrance of them from the earth.
The righteous cry out, and the LORD
hears, and delivers them out of all their
troubles. The LORD is near to those who
have a broken heart, and saves such as
have a contrite spirit. Many are the
afflictions of the righteous, but the
LORD delivers him out of them all. He
guards all his bones; not one of them is
broken. Evil shall slay the wicked, and
those who hate the righteous shall be
condemned. The LORD redeems the
soul of His servants, and none of those
who trust in Him shall be condemned.

мають! Левчуки бідні й голодні, а ті,
хто пошукує Господа, недостатку не
чують в усьому добрі. Ходіть, діти,
послухайте мене, страху Господнього
я вас навчу! Хто та людина, що хоче
життя, що любить дні довгі, щоб
бачити добро? Свого язика бережи
від лихого, а уста свої від говорення
підступу. Відступися від злого і добре
чини, миру шукай і женися за ним!
Очі Господні на праведних, уші ж
Його на їхній зойк, Господнє лице на
злочинців, щоб винищити їхню
пам'ять з землі. Коли праведні
кличуть, то їх чує Господь, і з усіх
утисків їхніх визволює їх. Господь
зламаносердим близький, і
впокорених духом спасає. Багато
лихого для праведного, та його
визволяє Господь з них усіх: Він
пильнує всі кості його, із них жодна
не зламається! Зло безбожному
смерть заподіє, і винними будуть усі,
хто ненавидить праведного. Господь
визволить душу рабів Своїх, і винні
не будуть усі, хто вдається до Нього!

DISMISSAL

ВІДПУСТ

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

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

Lord, have mercy (thrice)

Господи, помилуй. (тричі)

Lord Jesus Christ, Son of God, through
the prayers of our All-pure Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary; by
the Power of the Precious and Life-

Господв, Ісусе Христе, Син Божий,
молитвами Всепречистої Владичиці
нашої Богородиці і Приснодіви
Марії; силою Чесного і Живо14

giving Cross; and the intercessions of
the Honourable Bodiless Powers of
Heaven; of our Holy, Venerable and
God-bearing Fathers; and of all Your
saints, have mercy on us. Amen.

творчого Хреста; заступництво
чесних небесних сил безплотних;
преподобних і богоносних отців
наших; і всіх святих, помилуй нас.
Амінь.
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