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THE TYPICA 
 

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. 

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. 

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: 

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  
(Psalm 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. 

ЗОБРАЖАЛЬНІ 
 

Зрозуміло, що ця служба повинна використо-

вуватися 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. 

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. 

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:  

 Господи Ісусе Христе,  Сину 

Божий, молитвами Пречистої 

Твоєї  Матері і  всіх  святих, 

помилуй нас. Амінь. 

АНТИФОН ПЕРШИЙ  
(Псалом 102) 

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, 

зціляє всі  недуги твої.  Він 

звільняє від тління життя твоє, 

вінчає тебе милістю і щедротами. 

Щедрий і Милостивий Господь, 

Д о в г о т е р п е л и в и й  і  М н о г о -

милостивий.  

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.  

Glory to the Father and to the Son and 

to the Holy Spirit: 

THE SECOND ANTIPHON  

(Psalm 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.  

 Both now and ever and unto the 

ages of ages. Amen. 

Only-Begotten Son 

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. 

THE THIRD ANTIPHON  

(Mt. 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 

Благослови, душе моя, Господа, і вся 

істото моя, Ім’я святеє Його. 

Благословен єси, Господи!  

Слава Отцю, і Сину, і Святому 

Духові, 

АНТИФОН ДРУГИЙ  

(Псалом 145) 

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 

спасіння.  Вийде дух його і 

вернеться в землю свою; в той день 

заги нуть у с і  поми сли  його. 

Царюватиме Господь повіки, Бог 

твій, Сіоне, з роду в рід.  

 І нині, і повсякчас, і на віки 

віків. Амінь. 

Єдинородний Сину 

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. 

АНТИФОН ТРЕТІЙ  

(Мт. 5:3-12)  

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.  

At this point the Tropar(s); the Prokeimon; Epistle, 

Alleluia and Gospel appointed for the say may be 

read. 

Resurrectional Tropar, Tone 8: 

You descended from on high, O 

Merciful One. You accepted the three-

day burial to free us from our passions. 

Our life and resurrection; O Lord, Glory 

to You. 

Glory to the Father and to the Son and 

to the Holy Spirit, both now and ever 

and unto the ages of ages. Amen. 

Tropar to St. John, Tone 1: 

Dweller of the Wilderness and Angel in 

the Flesh: You were shown to be a 

wonderworker, O John, our God-

bearing Father. You received heavenly 

gifts through fasting, vigil and prayer. 

їхнє є Царство Небесне. Блаженні 

ті, що плачуть, бо вони втішаться.  

Б л а ж е н н і  л а г і д н і ,  б о  в о н и 

успадкують землю. Блаженні 

голодні і спрагнені правди, бо 

в о н и  н а с и т я т ь с я .  Б л а ж е н н і 

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,  коли 

ганьбитимуть вас і гнатимуть, та 

ширитимуть про вас усяку лиху 

славу неправдиво, Мене ради. 

Радуйтеся і веселіться, бо велика 

нагорода вам на небесах.  

Тут читаються Тропар; прокимен; Апостол, Алилуя 

стихи та Євангеліє, призначені дня, можуть бути 

прочитані. 

Воскресний Тропар голос 8: 

З висоти зійшов єси, Благоутробний, 

погребіння прийняв триденне, щоб 

нас визволити від пристрастей. 

Життя і воскресіння наше, Господи, 

слава Тобі. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, 

і нині, і повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 

Тропар св . Іоану, голос 1: 

Пустельним жителем і ангелом у 

тілі, і чудотворцем явився єси, 

богоносний отче наш Іоане. Постом, 

невсипущим подвигом і молитвою 

небесні дари прийнявши, Ти зціляєш 
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You heal the bodies and souls of those 

who approach you in faith. Glory to the 

One Who gave you strength. Glory to  

THE PROKEIMEN 

Prokeimen in Tone 8: Pray and give 

glory to the Lord our God.(Psalm 75:11, 1) 

 

Verse: In Judah God is known; His 

Name is great in Israel. 

Prokeimen for St. John, Tone 4:  

The saints shall rejoice in glory and they 

shall exult upon their beds. (Psalm 149:5) 

THE EPISTLE READING 

The reading is from Hebrews.  

(Hebrews 6:13-20) 

The Epistle is read: Brethren when God made 

a promise to Abraham, because He 

could swear by no one greater, He 

swore by Himself, saying, “Surely 

blessing I will bless you, and 

multiplying I will multiply you.” And 

so, after he had patiently endured, he 

obtained the promise. For men indeed 

swear by the greater, and an oath for 

confirmation is for them an end of all 

dispute. Thus God, determining to 

show more abundantly to the heirs of 

promise the immutability of His 

counsel, confirmed it by an oath, that 

by two immutable things, in which 

it is impossible for God to lie, we might 

have strong consolation, who have fled 

for refuge to lay hold of the hope set  

before us. This hope we have as an 

недужих і душі тих, що з вірою до 

тебе прибігають. Слава Тому, Хто дав 

тобі силу.  

ПРОКИМЕН 

Прокимен на голос 8: Помоліться і 

хвалу віддайте Господеві Богу 

нашому. (Псалом 75:11, 1) 

Стих: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі 

велике Ім’я Його. 

Прокимен св . Іоану, голос 4:  

Звеличаться преподобні у славі і 

зрадіють на ложах своїх.(Псалом 149:5) 

ЧИТАННЯ АПОСТОЛА 

Від Євреїв читання.  

(Євреїв 6:13-20) 

Ч и та єт ьс я  А по с то л :  Браття :  Бог, 

д а ю ч и  о б i т ни ц ю  А в р аа м о в i , 

оскільки не мiг нiким вищим 

к л я с т и с я ,  к л я в с я  С а м и м 

С о б о ю ,  к а ж у ч и :  « I с т и н н о 

благословляючи, благословлю 

тебе i, розмножуючи, розмножу 

тебе». I так Авраам,  завдяки 

довготерп iнню, одержав об i

цяне. Люди клянуться вищим, i 

клятва на запевнення зак iнчує 

всяку суперечку їхню.  Тому i 

Б о г ,  б а ж а ю ч и  i с т о т н i ш е 

показати спадкоємцям об iтницi 

незмiннiсть Своєї волi, вжив 

клятву,  щоб у двох непохитних 

р е ч а х ,  у  я к и х  Б о г  н е  м i г 

г о в о р и т и  н е п р а в д у ,  т в е р д е 

утiшення мали ми, що прийшли 
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anchor of the soul, both sure and 

steadfast, and which enters the 

Presence behind the veil, where the 

forerunner has entered for us, even 

Jesus, having become High Priest 

forever according to the order of 

Melchizedek. 

THE ALLELUIA VERSES 

Alleluia in tone 8: Alleluia, alleluia, 

alleluia. (Psalm 94:1, 2) 

Come let us rejoice in the Lord. Let 

us shout with joy to God our 

Saviour. 

Verse: Let us come before His face with 

thanksgiving, and with psalms let us 

shout with joy to Him. 

Alleluia for St. John, Tone 8: 

They that are planted in the House of 

the Lord, in the courts of our God, they 

shall flourish.(Psalm 91:13) 

THE GOSPEL LESSON 

The reading is from the Holy Gospel 

according to Mark. (Mark 9:17-31) 

Glory to You, O Lord, glory to You. 

The appointed Gospel Lesson for the day is now read. 

At that time, one of the multitude came 

to Jesus, bowing before him and saying, 

“Teacher, I brought You my son, who 

has a mute spirit. And wherever it 

seizes him, it throws him down; he 

foams at the mouth, gnashes his teeth, 

and becomes rigid. So I spoke to Your 

disciples, that they should cast it out, 

but they could not.” He answered him 

взятися за подану над iю, яка 

д л я  д у ш i  є  н е н а ч е  я к i р 

безпечний i мiцний i входить аж 

до середини за зав iсу,  куди 

предтечею за нас ув iйшов Iсус, 

зробившись Первосвящеником 

навiк за чином Мелхиседековим.  

АЛИЛУАРІЙ 

Алилуя на голос 8: Алилуя, алилуя, 

алилуя. (Псалом 94:1, 2) 

Прийдіть, заспіваймо Господеві, 

викликуймо Богові, Спасителю 

нашому. 

Стих: Ходімо перед лицем Його з 

хвалою, і в псалмах викликуймо 

Йому. 

Алилуя св . Іоану, голос 8: 

Насаджені в домі Господнім, у 

дворах Бога нашого зацвітуть. 

_(Псалом 91:13) 

ЧИТАННЯ СВЯТОЇ ЄВАНГЕЛІЇ 

Від Марка Святої Євангелії читання. 

_(Марка 9:17-31) 

Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 

Призначена Євангеліє дня читається: 

 Одного разу якийсь чоловік 

прийшов до Ісуса і, кланяючись 

Йому, сказав: Учителю, я привів до 

Тебе мого сина, що має духа 

німого. Де тільки нападе на нього, 

кидає його на землю, і він пускає 

піну, і скрегоче зубами своїми, і 

ціпеніє. Я казав ученикам Твоїм, 

щоб вигнали його, та вони не 
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and said, “O faithless generation, how 

long shall I be with you? How long shall 

I bear with you? Bring him to Me.” 

Then they brought him to Him. And 

when he saw Him, immediately the 

spirit convulsed him, and he fell on the 

ground and wallowed, foaming at the 

mouth. So He asked his father, “How 

long has this been happening to him?” 

And he said, “From childhood. And 

often he has thrown him both into the 

fire and into the water to destroy him. 

But if You can do anything, have 

compassion on us and help us.” Jesus 

said to him, “If you can believe, all 

things are possible to him who 

believes.” Immediately the father of the 

child cried out and said with tears, 

“Lord, I believe; help my unbelief!” 

When Jesus saw that the people came 

running together, He rebuked the 

unclean spirit, saying to it, “Deaf and 

dumb spirit, I command you, come out 

of him and enter him no more!” Then 

the spirit cried out, convulsed him 

greatly, and came out of him. And he 

became as one dead, so that many said, 

“He is dead.” But Jesus took him by the 

hand and lifted him up, and he arose. 

And when He had come into the house, 

His disciples asked Him privately, 

“Why could we not cast it out?” So He 

said to them, “This kind can come out 

by nothing but prayer and fasting.” 

Then they departed from there and 

passed through Galilee, and He did not 

змогли. Він же, відповідаючи йому, 

сказав: о роде невірний, доки буду 

з вами? Доки буду терпіти вас? 

Приведіть його до Мене. І привели 

його до Нього. Побачивши Його, 

дух стряснув його; він упав на 

зе м лю  і  в аляв ся,  пу скаючи 

піну. Ісус запитав батька його: 

скільки років, як це сталося з ним? 

Він сказав: з дитинства; багато 

разів дух кидав його і в огонь і у 

воду, щоб згубити його; але, якщо 

м о ж е ш ,  д о п о м о ж и  н а м , 

змилосердься над нами. Ісус сказав 

йому: якщо хоч трохи можеш 

вірувати, все можливе віруючому. І 

тут же скрикнув батько отрока, зі 

сльозами говорячи: вірую, Господи! 

Допоможи моєму невірству. Ісус, 

побачивши, що збігається народ, 

заборонив духові  нечистому, 

сказавши йому: душе німий і 

глухий! Я тобі повеліваю: вийди з 

нього і більше не входь у нього. І, 

з а к р и ч а в ш и  т а  с и л ь н о 

напружившись, вийшов; і він став 

наче мертвий, так що багато хто 

говорив, що він помер. Але Ісус, 

взявши його за руку, підняв його; і 

той устав. Коли Ісус увійшов у дім, 

ученики спитали Його на самоті: 

чому ми не змогли вигнати його? І 

сказав їм: цей рід не може вийти 

інакше, як від молитви і посту. 

Вийшовши звідти, проходили 

через Галилею, і Він не хотів, щоб 
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want anyone to know it. For He taught 

His disciples and said to them, “The 

Son of Man is being betrayed into the 

hands of men, and they will kill Him. 

And after He is killed, He will rise the 

third day.”  

Glory to You, O Lord, glory to You. 

Prayer in Time of  

Coronavirus 

O Lord Jesus  Chris t ,  in  Your 

l o v i n g  c a r e ,  Y o u  t r a v e l e d 

t h r o u g h  t o w n s  a n d  v i l l a g e s  

“ c u r i n g  e v e r y  d i s e a s e  a n d 

i l lness.”  At  your  command,  the 

s ick  were  made wel l .  Come to  

our  a id  now,  in the  midst  of  the 

g l o b a l  s p r e a d  o f  t h e 

c o r o n a v i r u s ,  t h a t  w e  m a y 

experience  your  heal ing  love.  

Be  with  the  famil ies  of  those 

who are  s ick  or  have  died.  May 

they  regain their  s trength and 

health through qual i ty  medical  

care .  As  they  worry  and gr ieve,  

defend them from i l lness  and 

despair .  Heal  us  from our fear,  

which prevents  nat ions  from 

working  together  and neighbors  

from helping  one another.  Be 

w i t h  t h e  d o c t o r s ,  n u r s e s ,  

r e s e a r c he r s  an d  a l l  m e d i c a l  

profess ionals  who seek  to  heal  

and help  those  af fected and 

who put themselves  at  r isk  in  

the  process.  Heal  us  from our 

pr ide,  which can make  us  c la im 

хто довідався. Бо навчав учеників 

Своїх і говорив їм, що Сина 

Людського видано буде до рук 

людських, і вб’ють Його, і, вбитий 

будучи,  Він на третій день 

воскресне. 

Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 

Молитва в Час Росповсюдження 

короновірусу 

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 поши-

рення 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 

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 вилі-

кувати 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. 
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invulnerabi l i ty  to  a  disease  that  

knows no borders.  Be  with  the 

leaders  of  a l l  nat ions .  Give 

them the  foresight  to act  with 

chari ty  and true  concern for  the  

wel l -being  of  the  people  they 

are  meant  to  serve.  Give  them 

the  wisdom to invest  in  long -

term solut ions that  wi l l  he lp  

prepare  for  or  prevent  future 

outbreaks.  O Master  and Lord,  

our  Savior ,  Healer  of  a l l ,  s tay  

by  our  s ide  in  this  t ime of  

u n c e r t a i n t y  a n d  s o r r o w .  

W h e t h e r  w e  a r e  h o m e  o r  

abroad,  surrounded by  many 

p e o p l e  s u f f e r i n g  f r o m  t h i s  

i l lness  or  only  a  few,  s tay  with  

us  as  we  endure  and mourn,  

pers is t  and prepare.  

For You are a Merciful and Loving God, 

and to you we give glory, to the Father 

and to the Son and to the Holy Spirit, 

now and ever and to the ages of ages. 

Amen. 

PRAYER TO THE LORD 

Glory to the Father, and to the Son, and 

to the Holy Spirit, both now and ever 

and unto the ages of ages. Amen. 

 Remember us, O Lord, when You 

come unto Your Kingdom. 

 Remember us, O Master, when 

You come into Your Kingdom. 

 Remember us, O Holy One, when 

You come into Your Kingdom. 

Перебувай з лідерами усіх націй. Дай 

їм бачення діяти милосердно та з 

справжньою турботою дбати про 

добробут людей,  яким вони 

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 

с т р а ж д а ю т ь  ц і є ю  х в о р о б о ю , 

перебувай з нами Господи, коли ми 

терпимо, сумуємо та прикладаємо 

зусилля для запобігання поширенню 

цієї недуги. 

Б о  Т и  є с и  М и л о с е р д н и й  і 

Люблячий Бог, і Тобі ми славу 

возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому 

Духові, нині і повсякчас, і на віки 

вічні. Амінь. 

МОЛИТВА ДО ГОСПОДА 

Слава Отцю, і Сину, і Святому духові, 

нині, і повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 

 Пом’яни нас, Господи, коли 

прийдеш у Царство Твоє. 

 Пом’яни нас, Владико, коли 

прийдеш у Царство Твоє. 

 Пом’яни нас, Святий, коли 

прийдеш у Царство Твоє. 
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 The Heavenly Choir sings Your 

praises and cries: Holy, Holy, Holy 

Lord of Sabaoth; Heaven and earth are 

full of Your glory. 

Verse: Draw near unto Him, and be 

enlightened; and your faces shall not be 

put to shame. (Ps. 33:6) 

 The Heavenly Choir sings Your 

praises and cries: Holy, Holy, Holy 

Lord of Sabaoth; Heaven and earth are 

full of Your glory. 

 Glory to the Father, and to the Son, 

and to the Holy Spirit. 

 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. 

 Both Now and ever, and unto the 

ages of ages. Amen. 

THE SYMBOL OF FAITH 

 I believe in one God, the Father 

Almighty, Creator of heaven and earth 

and of all things visible and invisible; 

 And in one Lord, Jesus Christ, the 

Only-begotten Son of God, begotten of 

the Father before all ages;  

 Light of Light, true God of true 

God, begotten not created, being of one 

essence with the Father, by Whom all 

things were made; 

 Who for us men and for our 

salvation came down from the heavens 

 Хор небесний прославляє Тебе й 

промовляє: “Свят, Свят, Свят 

Господь Саваоф, повні небо і земля 

слави Твоєї”. 

Стих: Приступіть до Нього й 

просвітіться, і лиця ваші не 

осоромляться. (Пс. 33:6) 

 Хор небесний прославляє Тебе й 

промовляє: “Свят, Свят, Свят 

Господь Саваоф, повні небо і земля 

слави Твоєї”. 

 Слава Отцю, і Сину, і Святому 

Духові. 

 Хор святих ангелів і архангелів 

зі  всіма Небесними Силами 

прославляє Тебе й промовляє: “Свят, 

Свят, Свят Господь Саваоф, повне 

небо і земля слави Твоєї”. 

 І нині, і повсякчас, і на віки 

віків. Амінь. 

СИМВОЛ ВІРИ 

 Вірую в Єдиного Бога — Отця, 

Вседержителя, Творця неба й землі, і 

всього видимого і невидимого. 

 І в Єдиного Господа Ісуса Христа, 

Сина Божого, Єдинородного, від Отця 

рожденного перше всіх віків.  

 Світло від Світла, Бога Істинного 

від Бога Істинного, рожденного, 

несотворенного, єдиносущного з 

Отцем, через Котрого все сталося. 

 Він для нас, людей, і ради 

нашого спасіння зійшов з небес, і 
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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; 

 And He rose on the third day 

according to the Scriptures;  

 And ascended into heaven and sits 

at the right hand of the Father; 

 And He will come again with glory 

to judge the living and the dead; and 

His Kingdom will have no end; 

 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; 

 In One, Holy, Catholic and 

Apostolic Church; 

 I acknowledge one baptism for the 

remission of sins; 

 I await the resurrection of the dead 

and the life of the age to come. Amen. 

PRAYER OF FORGIVENESS 

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. 

 

воплотився від Духа Святого і Марії 

Діви, і став чоловіком. І розп’ятий 

був за нас при Понтії Пилаті, і 

страждав, і був похований. 

 І воскрес на третій день, як було 

написано. 

 І вознісся на небо, і сидить 

праворуч Отця. 

 І знову прийде у славі судити 

живих і мертвих, і Царству Його не 

буде кінця. 

 І в Духа Святого, Господа 

Животворчого,  що від Отця 

походить, що Йому з Отцем і Сином 

однакове поклоніння і однакова 

слава, що говорив через пророків. 

 В Єдину, Святу, Соборну і 

Апостольську Церкву. 

 Визнаю одне хрещення на 

відпущення гріхів. 

 Чекаю воскресіння мертвих і 

життя будучого віку. Амінь. 

МОЛИТВА ПРОЩЕННЯ 

П о л е г ш и ,  в і д п у с т и ,  п р о с т и , 

Боже ,  гр іхи  наші  в іл ьні  й 

н е в і л ь н і ,  я к і  в ч и н и л и  м и 

словом чи ділом, свідомо й 

н е с в і д о м о ,  в д е н ь  і  в н о ч і ,  

розумом і думкою. Усе нам 

п р о с т и ,  б о  Т и  Б л а г и й  і 

Чоловіколюбець.  
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THE LORD ’S PRAYER 

Our Father, Who art in heaven, 

hallowed be Thy Name. Thy Kingdom 

come. Thy Will be done, on earth as it 

is in heaven. Give us this day our 

daily bread. And forgive us our 

trespasses as we forgive those who 

trespass against us. And lead us not 

into temptation, but deliver us from 

the evil one. Amen. 

The appointed Kondaks are read:  

Resurrectional Kondak, Tone 8: 

Having risen from the tomb, You raised 

the dead and resurrected Adam. Eve 

rejoices in Your resurrection and the ends 

of the earth celebrate Your rising from the 

dead, O Greatly Merciful One. 

Kondak to St. John, Tone 4: 

On the height of abstinence did the Lord 

place you, O Our Father and Teacher John, 

as an unerring star which enlightens the 

ends of the earth. 

Glory to the Father, and to the Son, and 

to the Holy Spirit. 

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. 

Both now, and ever and unto the ages 

of ages. Amen. 

 

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 

Отче наш, що єси на небесах, нехай 

святиться Ім’я Твоє; нехай прийде 

Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, 

як на небі, так і на землі; хліб наш 

насущний дай нам сьогодні; і прости 

нам провини наші, як і ми прощаємо 

винуватцям нашим; і не введи нас у 

спокусу, але визволи нас від 

лукавого. Амінь. 

Призначений Кондак дня читається: 

Воскресний Кондак, голос 8: 

Воскресши з Гробу, померлих підняв; 

Адама воскресив єси, і Єва радується 

Твоєму воскресінню, і кінці світу 

святкують Твоє воскресіння з мертвих, 

Многомилостивий. 

Кондак св . Іоану, голос 4: 

На висоті стримання поставив Тебе 

Господь, наставниче наш Іоане, як 

зорю істинну, що освітлює всі краї 

землі. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому 

Духові. 

Зо святими упокой, Христе, душі 

рабів Твоїх, де нема ні болізні, 

ні зітхання, а життя безко -

нечнеє. 

І нині, і повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 

 



13 

THEOTOKION:  

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. 

Lord, have mercy. (40 times) 

 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. 

 Glory to the Father, and to the Son, 

and to the Holy Spirit, now and ever, 

and unto the ages of ages. Amen. 

PSALM 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 

БОГОРОДИЧНИЙ: 

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. 

Господи, помилуй. (40 разів) 

 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 

пов сякч ас  сл ав и в ,  хв али в і 

поклонявся і промовляв: єдин Свят, 

єдин Господь, Ісус Христос, у славу 

Бога Отця, Амінь. 

 Слава Отцю, і Сину і Святому 

Духові, і нині і повсякчас, і на віки 

віків. Амінь. 

ПСАЛОМ 33 

 Я благословлятиму Господа 

кожного часу, хвала Йому завсіди в 

устах моїх! Душа моя буде хвалитися 

Господом, хай це почують слухняні, і 

нехай звеселяться! Зо мною 

звеличуйте Господа, і підносьте ім'я 

Його разом! Шукав я був Господа, і 

Він озвався до мене, і від усіх 

небезпек мене визволив. Пригля-

дайтесь до Нього й засяєте, і не 
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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 

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. 

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 

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 

з л а м а н о с е р д и м  б л и з ь к и й ,  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! 
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DISMISSAL 

Glory to the Father, and to the Son, and 

to the Holy Spirit, now and ever, and 

unto the ages of ages. Amen. 

Lord, have mercy (thrice) 

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-

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. 

 

ВІДПУСТ 

Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, 

і нині і повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 

Господи, помилуй. (тричі) 

Господв, Ісусе Христе, Син Божий, 

молитвами Всепречистої Владичиці 

нашої Богородиці і Приснодіви 

Марії; силою Чесного і Живо-

творчого Хреста; заступництво 

чесних небесних сил безплотних; 

преподобних і богоносних отців 

наших; і всіх святих, помилуй нас. 

Амінь. 

 


