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СТИХИРИ НА
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ

STIKHERA AT
LORD, I HAVE CRIED

глас №

tone 1

Виведи з темниці душу мою, §
щоб хвалити Ім’я Твоє.

№7
1

Bring my soul out of prison §
that I may praise Your Name.

стих :

verse :

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

наші молитви
Вечірні
прийми, Святий Господи,

our evening prayers,
Receive
O Holy Lord,

На мене чекають праведники, §
поки явиш мені милість Твою.

The righteous shall wait for me, §
until You recompense me.

(Пс141:8)

(Ps 141:8)

люди, Сіон
О  точіте,
і обійміте його,

Sion, You peoples,
Goandaround
encompass her,

і подай нам відпущення гріхів,
бо Ти єдиний, що явив у світі
воскресіння.

2

verse :

і дайте славу Тому, що в ньому
воскрес із мертвих,
бо Він Бог наш,
що визволив нас од беззаконня нашого.

г7

3

в7

2

and give glory in her to Him who rose
from the dead;
for He is our God,
who has redeemed us from our iniquities.

3 глибини взиваю до Тебе, Господи,
Господи, почуй голос мій.

Out of the depths I have cried to
You, O Lord; § O Lord, hear my voice.

стих :

§

1

and grant us forgiveness of sins;
because You alone made known the
Resurrection in the world.

стих :

в7

№7

verse :

(Пс 129:1-2)

(Ps 129:1-2)

люди,
Прийдіте
заспіваймо й поклонімось Христу,

You peoples,
Come
let us hymn and worship Christ

Нехай будуть вуха Твої уважні §
до голосу благання мого.

Let Your ears be attentive §
to the voice of my supplication.

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

прославляючи воскресіння Його
із мертвих,
бо Він Бог наш,
що визволив світ од спокуси ворожої.

as we glorify his Resurrection from
the dead:
because He is our God,
who has redeemed us from the error of
the foe.

стих :

verse :

1

г7

3

суб0та
глас 1 tone
saturday
еселітеся, небеса, затрубіть, основи
ejoice, You heavens!
д7
д7
землі,
Sound the trumpet foundations of the 4
4
викликуйте радісно, гори,
earth!
бо ось Емануїл пригвоздив до хреста
Shout aloud your joy, You mountains!
гріхи наші, життя подавши,
For see, Emmanuel has nailed our sins
умертвив смерть і Адама воскресив,
to the Cross,
яко Чоловіколюбець.
and He who gives life, has slain death
and raised up Adam,
as He loves mankind.

В

R

Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть?
§
Бо в Тебе очищення є.

If You should mark iniquities,
O Lord, O Lord, who shall stand? §
For with You there is forgiveness.

(Пс 129:3-4)

(Ps 129:3-4)

що тілом добровільно
Того,
розп’явся за нас,

us sing the praise of Him who was
Let  willingly
crucified in the flesh for

Ради Імени Твого
потерпів за Тебе, Господи;
страждає душа моя за Слово Твоє, §
бо уповає душа моя на Господа.

Because of Your Name
I have waited for You, O Lord;
my soul has waited for Your word, §
my soul has hoped in the Lord.

(Пс 129:5-6)

(Ps 129:5-6)

стих :

є7
5

verse :

постраждав і був похований,
і воскрес із мертвих,
в піснях прославмо, промовляючи:
Укріпи в православії Церкву Твою,
Христе,
і втихомир життя наше,
яко Милосердний і Чоловіколюбець.

our sakes,
suffered and was buried and rose from
the dead,
as we say: Establish Your Church in right
belief, O Christ,
and give peace to our life,
as You are good and love mankind.

стих :

ѕ7
6

є7
5

verse :

перед Твоїм гробом,
s we the unworthy stand at Your tomb
Стоячи
A
що життя прийняв, ми, недостойні,
which received life,
приносимо хвалу невимовному
Твоєму милосердю,
Христе Боже наш, бо Ти, Безгрішний,
хрест і смерть прийняв, щоб
дарувати світові воскресіння,
яко Чоловіколюбець.

we offer a hymn of glory to Your ineffable
compassion, Christ our God;
because You accepted Cross and death,
O Sinless One,
that You might give resurrection to the
world, as You love mankind.

2

ѕ7
6

суб0та
стих : Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі §
нехай уповає Ізраїль на Господа.

з7
7

глас 1 tone

saturday
verse : From the morning watch until night,
from the morning watch, §
let Israel hope in the Lord.

(Пс 129:6)

(Ps 129:6)

Рівнобезначальне й
З  РОтцем
івновічне Слово,

us sing the praise of the Word,
Let  without
beginning and co-eternal, with

Бо в Господа милість,
і велике в Нього визволення. §
Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.

For with the Lord there is mercy
and with Him is abundant redemption, §
and He will redeem Israel from all his
iniquities.

(Пс 129:7-8)

(Ps 129:7-8)

що з дівочої утроби незбагненно
вийшло
та хрест і смерть добровільно за нас
прийняло і в славі воскресло,
в піснях прославмо, промовляючи:
Слава Тобі, життя Подавче, Господи,
Спасе душ наших.

the Father,
who came forth ineffably from a virgin
womb,
willingly accepted Cross and Death for us
and rose in glory,
as we say: Giver of Life, Lord, glory to You,
the Saviour of our souls.

стих :

}
8

9

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

i7

verse :

(Пс 129:1)

(Ps 129:1)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

8

f7
9

For His mercy has prevailed over us, §
and the truth of the Lord abides forever.

стих :

verse:

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стихира з мінеї або тріоді

"" Слава

}

Praise the Lord, all nations; §
praise Him, all peoples.

стих :

Велика милість Його над нами, §
й істина Його перебуває повік.

10

7

verse :

Хваліте Господа, всі народи; §
прославляйте Його, всі люди.

f7

з7

stikheron from the menaion or triodion

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

3

i7

10

суб0та

ДОГМАТИК

глас 1 tone

Марію Діву,
Прославмо
що від людей народилася і

DOHMATYK

saturday

us hymn the whole world’s glory,
Let   engendered
from mankind

Владику породила,
славу всього світу, Двері небесні,
пісню Сил Безтілесних і похвалу
вірних;
бо Вона небом і храмом Божества
стала; Вона, перепону ворожнечі
зруйнувавши, мир дарувала й
царство відкрила.
У ній отже опору віри маючи,
оборонцем маємо Господа, що від Неї
народився.
Будьте мужні, люди Божі, будьте
мужні,
бо Він ворогів переможе, яко
Всемогутній.

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 Heaven
and Temple of the Godhead.
She by destroying the middle wall of
enmity has brought peace instead
and thrown open the King’s palace.
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.

3

3

ВХІД,
СВІТЕ ТИХИЙ,
ПРОКИМЕН, І Т.Д.

THE ENTRANCE,
O GLADSOME LIGHT,
THE PROKEIMEN, ETC.

3

3

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ

THE APOSTICHA
Passion, O Christ,
ByweYour
have been freed from passions,

Твоїм, Христе,
Стражданням
від страждань ми визволились

and by Your Resurrection we have been
delivered from corruption.
Lord, glory to You.

і воскресінням Твоїм од тління
вирятувались.
Господи, слава Тобі.

4

суб0та
глас 1 tone
saturday
стих : Господь воцарився, у величність
verse : The Lord is King; He has clothed
зодягнувся.
Himself with majesty.
(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

радіє творіння;
Нехай
нехай небеса веселяться;

let it rejoice,
Allletcreation,
the heavens be glad,

Бо Він утвердив вселенну,
і не захитається вона.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

Царем неба й землі бувши, Ти,

King of heaven and earth,
Being
O Incomprehensible,

Домові Твоєму належить святість,
Господи, на довгі дні.

Holiness befits Your house, Lord,
for length of days.

(Пс 92:5)

(Ps 92:5)

нехай радісно плещуть руками
народи;
бо Христос Спаситель наш до хреста
пригвоздив гріхи наші
і смерть умертвивши, нам життя
дарував,
упалого Адама, Праотця всіх,
воскресивши,
яко Чоловіколюбець.

let the nations clap their hands with
gladness;
for Christ our Saviour has nailed our sins
to the Cross
and by slaying death has granted us life,
raising all Adam’s fallen race,
as He loves mankind.

стих :

verse :

Незбагненний,
добровільно з любови до людей дав
Себе розп’яти.
Зустрівши Тебе долі, пекло
засмутилося,
а душі праведників, зустрівши,
зраділи.
Адам же воскрес, в пеклі Тебе,
Творця, побачивши.
О, чудо!
Чому життя всіх смерти зазнало?
А тому, що зажадало просвітити світ,
який взиває й промовляє:
Ти, що воскрес із мертвих, Господи,
слава Тобі.

You were crucified willingly through love
for mankind;
when Hades met You he was embittered,
and the souls of righteous receiving
You rejoiced,
while Adam, seeing You his Creator in
the infernal regions, arose.
O the marvel!
How did the life of all taste death?
Except that He wished to enlighten
the world,
which cries out and says:
You who rose from the dead, Lord glory
to You!

стих :

verse :

5

суб0та
глас 1 tone
saturday
они-мироносиці, що несли миро,
arrying sweet spices the Myrrhbearing
  поспішно і з риданням підійшли до
Women reached your tomb
гробу Твойого,
with haste and with lamentation;
та не знайшовши Пречистого Твойого
and not finding Your most pure Body,
Тіла,
but learning from the Angel the new and
а від ангела про нове й преславне
marvellous wonder,
чудо довідавшися, казали Апостолам:
they said to the Apostles:
Воскрес Господь, подавши світові
The Lord has risen,
великую милість.
granting the world His great mercy.

Ж

"" Слава

C

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

БОГОРОДИЧНИЙ

THEOTOKION

пророцтво Ісаїї,
Осьбосповнилося
Ти, Діво, породила,

Isaias’ prophecy has been fulfilled;
See,
for as a Virgin You gave birth

і по родинах такою, як до родин,
залишилася,
бо народжений Бог був,
тому й змінив закон природи.
Але, Мати Божа, не погордуй
молитвами,
що їх Тобі раби Твої в храмі Твоєму
приносять,
а як Та, що на руках Своїх
Милосердного носила,
змилуйся над рабами Твоїми
і благай, щоб спастися душам нашим.

and after bearing child remained as
before bearing child.
For it was God who was born, therefore
nature also is made new.
But, Mother of God, do not despise the
supplications of Your servants,
offered to You in Your temple;
but since You carry the Compassionate in
Your embrace,
take pity on Your servants, and intercede
that our souls be saved.

6

суб0та

3

глас 1 tone

ПІСНZ ПРВdНОГО СИМЕОНА,
ТРОПАРІ І ВІДПУСТ

3

saturday

SONG OF SIMEON,
TROPARS AND DISMISSAL

7

СТИХИРИ НА
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ

STIKHERA AT
LORD, I HAVE CRIED

tone 2

глас в7

Виведи з темниці душу мою, §
щоб хвалити Ім’я Твоє.

№7
1

Bring my soul out of prison §
that I may praise Your Name.

стих :

verse :

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

рийдіте, поклонімось народженому
ome let us worship God the Word,
Ппередвічно
C
від Отця Богові Слову,
begotten of the Father before the ages,
що тіло прийняв од Діви Марії,
бо з волі Своєї Він хрест перетерпів
і на погреб Себе віддав
і, воскресши з мертвих,
спас мене, людину заблудлу.

incarnate of the Virgin Mary;
for having endured the Cross,
He was handed over for burial, as He
Himself wished,
and having risen from the dead
He saved me, mankind that had gone
astray.

На мене чекають праведники, §
поки явиш мені милість Твою.

The righteous shall wait for me, §
until You recompense me.

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

Спаситель наш
Христос
рукописання проти нас загладив,

our Saviour
Christ
by nailing the record against us to the

стих :

в7

2

Cross annulled it,
and destroyed the might of death.
We worship His Rising on the third day.

3 глибини взиваю до Тебе, Господи,
Господи, почуй голос мій.

г7

в7

2

Out of the depths I have cried to You,
O Lord; § O Lord, hear my voice.

стих :

3

1

verse :

до хреста пригвоздивши,
і владу смерти знищив.
Поклоняємось Його на третій день
воскресінню.
§

№7

verse:

(Пс 129:1-2)

(Ps 129:1-2)

Архангелами прославмо
З воскресіння
Христа,

Archangels let us sing the
Withpraise
of the Resurrection of Christ;

бо Він — Визволитель і Спаситель
душ наших,
і у славі страшній та силі могутній
знову прийде судити світ,
що його сотворив.

for He is the Redeemer and the Saviour
of our souls;
and with dread glory and mighty power
He is coming again
to judge the world which He fashioned.

8

г7

3

суб0та
глас 2 tone
saturday
§
§
стих : Нехай будуть вуха Твої уважні
verse : Let Your ears be attentive
до голосу благання мого.
to the voice of my supplication.

д7
4

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

Тебе, розп’ятого й похованого
ПроВладику,

proclaimed You, the crucified
AnandAngel
buried Master,

Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть?
§
Бо в Тебе очищення є.

If You should mark iniquities,
O Lord, O Lord, who shall stand? §
For with You there is forgiveness.

(Пс 129:3-4)

(Ps 129:3-4)

Ангел сповістив і сказав жонам:
Прийдіте й побачте, де лежав Господь;
бо, яко Всемогутній, Він воскрес,
як сказав.
Тому поклоняємось Тобі, Єдиному
Безсмертному:
життя Подавче, Христе, помилуй нас.

and said to the women,
Come, see where the Lord was lying.
For he has risen as he said,
as all-powerful.
Therefore we worship You,
the only immortal.
O Christ, Giver of life, have mercy on us.

стих :

є7
5

6

4

verse :

Твоїм Ти знищив прокляття,
y your Cross You destroyed the curse
Хрестом
B
що від дерева повстало,
of the tree;

погребом Твоїм Ти умертвив владу
смерти,
а воскресінням Твоїм Ти рід людський
просвітив.
Тому взиваємо до Тебе:
Добротворче, Христе Боже наш,
слава Тобі.

by your burial You slew the might
of death;
by your Rising You enlightened the
human race;
therefore we cry out to You;
Benefactor, Christ our God, glory to You!

Ради Імени Твого
потерпів за Тебе, Господи;
страждає душа моя за Слово Твоє, §
бо уповає душа моя на Господа.

Because of Your Name
I have waited for You, O Lord;
my soul has waited for Your word, §
my soul has hoped in the Lord.

(Пс 129:5-6)

(Ps 129:5-6)

Тобою, Господи,
Перед
відкрилися від страху ворота

of death opened to You
TheLord,gates
in fear;

стих :

ѕ7

д7

є7
5

verse :

смерти,
а воротарі пекла, побачивши Тебе,
убоялися,
бо сокрушив Ти браму мідяну,
і розбив засуви залізні,
і вивів нас із темряви й тіні смертної,
і розірвав кайдани наші.

Hell’s gate-keepers shuddered when
they saw You;
for You smashed the gates of brass,
crushed to powder the iron bars,
led us out of darkness and the shadow
of death
and tore our bonds asunder.

9

ѕ7
6

суб0та
стих : Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі §
нехай уповає Ізраїль на Господа.

з7
7

глас 2 tone

saturday
verse : From the morning watch until night,
from the morning watch, §
let Israel hope in the Lord.

(Пс 129:6)

(Ps 129:6)

пісню співаючи, взиваймо
Спасенну
устами:

the hymn of salvation,
Asletwethissingsong
rise from our lips,

Бо в Господа милість,
і велике в Нього визволення. §
Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.

For with the Lord there is mercy
and with Him is abundant redemption, §
and He will redeem Israel from all his
iniquities.

(Пс 129:7-8)

(Ps 129:7-8)

Прийдіте всі до дому Господньго,
припадім і промовмо:
Ти, що на дереві розп’ятий був
і з мертвих воскрес
і в лоні Отчому перебуваєш,
очисти душі наші.

Come all in the Lords house, let us fall
down in worship as we say:
You who were crucified on the Tree,
rose from the dead and are in the bosom
of the Father,
have mercy on our sins!

стих :

}
8

9

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

i7

verse :

(Пс 129:1)

(Ps 129:1)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

8

f7
9

For His mercy has prevailed over us, §
and the truth of the Lord abides forever.

стих :

verse:

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стихира з мінеї або тріоді

"" Слава

}

Praise the Lord, all nations; §
praise Him, all peoples.

стих :

Велика милість Його над нами, §
й істина Його перебуває повік.

10

7

verse :

Хваліте Господа, всі народи; §
прославляйте Його, всі люди.

f7

з7

stikheron from the menaion or triodion

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

10

i7

10

суб0та

ДОГМАТИК

глас 2 tone

тінь закону,
М  инулась
коли прийшла благодать;

бо як купина не згорала, охоплена
полумя’м,
так Ти Дівою породила і Дівою
зосталася;
замість стовпа вогненного засяло
Сонце правди,
замість Мойсея — Христос,
спасіння душ наших.

DOHMATYK

saturday

of the Law is passed away
Thewithshadow
the coming of grace;
for as the bush was not consumed when
it was burning,
thus as a Virgin did You give birth,
and a Virgin You did remain.
In the stead of a pillar of fire, there has
arisen the Sun of Righteousness;
in the stead of Moses, Christ,
the Salvation of our souls.

3

3

ВХІД,
СВІТЕ ТИХИЙ,
ПРОКИМЕН, І Т.Д.

THE ENTRANCE,
O GLADSOME LIGHT,
THE PROKEIMEN, ETC.

3

3

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ

THE APOSTICHA

Твоє, Христе Спасе,
Воскресіння
ввесь світ просвітило,

Resurrection, O Christ Saviour,
Your
has enlightened the whole inhabited

Господь воцарився, у величність
зодягнувся.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

хресним Ти, Спасе,
Деревом
  знищив прокляття, що від дерева

Tree, O Saviour,
ByYouthehave
removed the curse that was

і Ти покликав до Себе творіння Своє;
Всемогутній Господи, слава Тобі.

стих :

повстало,
погребом Твоїм Ти умертвив владу
смерти,

а воскресінням Твоїм Ти рід наш просвітив.·

world;
and You have called back Your own
creation.
All-powerful Lord, glory to You!
verse :

caused by a tree;
and by Your burial You have caused the
might of death to die.

11 You have illumined our race by Your Resurrection·

суб0та
глас 2 tone
saturday
а воскресінням Твоїм Ти рід наш
You have illumined our race by Your
просвітив.
Resurrection.
Тому взиваємо до Тебе:
Wherefore, do we shout to You, O Christ
Життя Подавче, Христе Боже наш,
our Lord,
слава Тобі.
Giver of life, glory to You.
Бо Він утвердив вселенну, і не
захитається вона.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

бувши пригвожджений,
ДоТи,хреста
Христе,

when You were seen nailed
OChrist,
upon the Cross,

Домові Твоєму належить святість,
Господи, на довгі дні.

Holiness befits Your house, Lord,
for length of days.

(Пс 92:5)

(Ps 92:5)

Подавче, Христе,
Життя
  Ти за-для людей добровільно

God, O Giver of life,
OChrist
  You bore the Passion willingly for the

стих :

verse :

красу творіння змінив,
і воїни, лютуючи, копієм ребро Твоє
прокололи,
а юдеї, могутности Твоєї не знавши,
випросили гріб запечатати.
Але Ти, що з милосердя серця Твойого
погреб прийняв
і на третій день воскрес,
Господи, слава Тобі.

You inverted the beauty of creation.
Yet withal did the soldiers show brutality
when they pierced Your side with a
spear.
And the Hebrews did not comprehend
the might of Your authority,
seeking to seal Your tomb.
But You, Who for the compassion of Your
mercies did accept a tomb,
and did rise in three days,
O Lord, glory to You.

стих :

verse :

перетерпів страждання,
а зійшовши до пекла, яко Всемогутній,
наче з руки сильного вирвав тих, що
Твойого приходу дожидали,
і рай замість пекла їм на житло
дарував.
Тому й нам, що славимо Твоє на третій
день воскресіння,
даруй очищення гріхів та великую
милість.

sake of the dead.
You descended into Hades, for You are
mighty,
and snatched away from the hand of the
proud one
those who there awaited Your coming,
bestowing paradise upon them for an
abode instead of Hades.
Wherefore, we beseech You
to give us who glorify Your third-day
Resurrection forgiveness of sins,
and the Great Mercy.

12

суб0та
"" Слава Отцю і Сину і Святому
Духові.

глас 2 tone
saturday
"" Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

БОГОРОДИЧНИЙ

THEOTOKION

ове чудо,
О  нвище
за всі давні чудеса!

event transcending all the
OWondrous
ancient miracles!

Бо хто знав Матір, що без мужа
породила
і на руках носила Того, Хто держить
усе творіння?
З волі Божої походить Народжене.
Ти Пречиста, що Його як дитину на
Своїх руках носила
і що до Нього матірню сміливість
маєш,
безперестанно молись за тих, що
почитають Тебе,
щоб Він змилувався і спас душі наші.

For who has ever heard of a mother
giving birth without man;
and carrying in Her arms Him who
contains all creation?
Yet this is the will of the born God.
Cease not, therefore, O undefiled one
to pray to Him whom You carried in your
arms as a babe,
and with whom You acquired motherly
privilege
for us who honour You,
that He may have mercy upon us and
save our souls.

3

3

ПІСНZ ПРВdНОГО СИМЕОНА,
ТРОПАРІ І ВІДПУСТ

SONG OF SIMEON,
TROPARS AND DISMISSAL

13

СТИХИРИ НА
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ

STIKHERA AT
LORD, I HAVE CRIED

tone 3

глас г7

Виведи з темниці душу мою, §
щоб хвалити Ім’я Твоє.

№7
1

Bring my soul out of prison §
that I may praise Your Name.

стих :

verse :

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

хрест, Христе Спасе,
Твій
державу смерти зруйнував

Your Cross, Christ Saviour,
Bydeath’s
might has been abolished,

На мене чекають праведники, §
поки явиш мені милість Твою.

The righteous shall wait for me, §
until You recompense me.

(Пс141:8)

(Ps 141:8)

просвітилося воскресінням
УсеТвоїм,
Господи,

Resurrection, Lord,
Bytheyouruniverse
has been filled with light

і підступ диявола знищив,
рід же людський, вірою спасаючись,
пісню Тобі щодня приносить.

2

verse :

і рай знову відкрився,
і все творіння, прославляючи Тебе,
пісню Тобі щодня приносить.

г7

3

в7

2

and Paradise has been opened again,
while all creation as it sings your praise,
each evening offers You its hymn.

3 глибини взиваю до Тебе, Господи,
Господи, почуй голос мій.

Out of the depths I have cried to
You, O Lord; § O Lord, hear my voice.

стих :

§

1

the devil’s deception destroyed,
while the human race, saved by faith,
each evening offers You its hymn.

стих :

в7

№7

verse :

(Пс 129:1-2)

(Ps 129:1-2)

силу Отця й Сина
Славлю
і прославляю владу Святого Духа,

the power of the Father and
I glorify
the Son,

Нехай будуть вуха Твої уважні §
до голосу благання мого.

Let Your ears be attentive §
to the voice of my supplication.

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

нероздільне і несотворене Божество,
Тройцю Одноїстотну,
що повік-віки царствує.

and I praise the authority of the Holy Spirit,
undivided, uncreated Godhead,
consubstantial Trinity,
that reigns from age to age.

стих :

verse :

14

г7

3

суб0та
глас 3 tone
saturday
есному хресту Твоєму
e worship Your precious Cross,
д7
д7
поклоняємось, Христе,
O Christ,
4
4
і воскресіння Твоє величаємо і
and we praise and glorify
славимо,
Your Resurrection,
бо раною Твоєю ми всі зцілилися.
for by your stripes we have all been
healed.

Ч

W

Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть?
§
Бо в Тебе очищення є.

If You should mark iniquities,
O Lord, O Lord, who shall stand? §
For with You there is forgiveness.

(Пс 129:3-4)

(Ps 129:3-4)

Спаса, що від Діви
Славимо
прийняв тіло,

praise the Saviour who took flesh
Wefrom
the Virgin;

Ради Імени Твого
потерпів за Тебе, Господи;
страждає душа моя за Слово Твоє, §
бо уповає душа моя на Господа.

Because of Your Name
I have waited for You, O Lord;
my soul has waited for Your word, §
my soul has hoped in the Lord.

(Пс 129:5-6)

(Ps 129:5-6)

пеклі сущим
УХристос
зійшовши, благовістив,

down to those in Hell,
Going
Christ proclaimed the good tidings,

Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі §
нехай уповає Ізраїль на Господа.

From the morning watch until night,
from the morning watch, §
let Israel hope in the Lord.

(Пс 129:6)

(Ps 129:6)

що недостойно стоїмо
Ми,  в пречистому
дому Твоєму,

who stand unworthily in Your
Wemost
pure house

стих :

є7
5

verse :

бо за-для нас Він був розп’ятий і в
третій день воскрес,
даруючи нам великую милість.

for He was crucified for us and rose on
the third day,
granting us His great mercy.

стих :

ѕ7
6

7

мовлячи:
Будьте мужні, Я нині переміг,
Я — воскресіння,
Я виведу вас, розбивши браму
смертну.

saying,
Be of good courage;
now have I conquered!
I am the Resurrection;
I will bring You up,
abolishing the gates of death’.

ѕ7
6

verse :

співаємо вечірню пісню, з глибини
взиваючи:
Ти, Христе Боже,·

5

verse :

стих :

з7

є7

sing an evening hymn, as we cry out of
the depths,

15

Christ God, who enlightened the world·

з7
7

суб0та
глас 3 tone
saturday
Ти, Христе Боже,
Christ God, who enlightened the world by
що світ Твоїм на третій день
Your Resurrection on the third day,
воскресінням просвітив,
deliver Your people from the hand of
визволь людей Твоїх з руки ворогів
Your foes,
Твоїх, Чоловіколюбче.
O Lover of mankind.
Бо в Господа милість,
і велике в Нього визволення. §
Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.

For with the Lord there is mercy
and with Him is abundant redemption, §
and He will redeem Israel from all his
iniquities.

(Пс 129:7-8)

(Ps 129:7-8)

стих :

}
8

verse :

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

Хваліте Господа, всі народи; §
прославляйте Його, всі люди.

f7
9

i7

verse :

(Пс 129:1)

(Ps 129:1)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion
verse:

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

ДОГМАТИК

DOHMATYK
should we not marvel at Your
How
Offspring, who is both God and man,

нам не дивуватися, Всечесная,
Zкнародженню
від Тебе
Богочоловіка?
Бо, не пізнавши мужа,
Ти, Пренепорочна,

без отця породила Сина в тілі,·

f7
9

For His mercy has prevailed over us, §
and the truth of the Lord abides forever.

стих :

"" Слава

8

Praise the Lord, all nations; §
praise Him, all peoples.

стих :

Велика милість Його над нами, §
й істина Його перебуває повік.

10

}

All-honoured one?
For without knowing man,
O all-blameless,

16

You gave birth in the flesh to a Son·

i7

10

суб0та
глас 3 tone
saturday
без отця породила Сина в тілі,
You gave birth in the flesh to a Son
перше віків народженого від Отця без
without father,
матері,
begotten from the Father before the ages
Який ніякої зміни, ані змішання,
without mother,
ані розділення не зазнав,
in no way undergoing change, or mixture
а в цілості прикмети обох природ
or separation,
зберіг.
but preserving intact the identity of
Тому, Мати Діво, Владичице,
either nature.
моли Його, щоб спастися душам тих,
Therefore, Sovereign Lady, Virgin Mother,
що православно за Богородицю
implore Him that the souls may be saved
визнають Тебе.
of those who with right belief
acknowledge You as Mother of God.

3

3

ВХІД,
СВІТЕ ТИХИЙ,
ПРОКИМЕН, І Т.Д.

THE ENTRANCE,
O GLADSOME LIGHT,
THE PROKEIMEN, ETC.

3

3

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ

THE APOSTICHA

Твоїм, Христе,
Стражданням
Ти затьмарив сонце,

passion, O Christ,
ByYouYourdarkened
the sun,

стих :

Господь воцарився, у величність
зодягнувся.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

воскресіння Твоє,
Ж  ивотворче
Господи,

Lord,
Gracious
Your Rising that received life has

і світлом Свого воскресіння все
просвітив.
Прийми нашу пісню вечірню,
Чоловіколюбче.

and by the light of Your Resurrection
You made the whole universe radiant.
Accept our evening hymn, O Lover of
humankind.
verse :

всю вселенну просвітило,
і Твоє зотліле творіння прикликало.
Тому, від Адамового прокляття
визволені, взиваємо:
Всемогутній Господи, слава Тобі.

enlightened the world,
and recalled Your own fashioning which
had become corrupt.
And so, delivered from Adam’s curse,
we cry, All-powerful Lord, glory to You!

17

суб0та
стих : Бо Він утвердив вселенну,
і не захитається вона.

глас 3 tone

saturday
verse : For He has established the universe,
which shall not be shaken.

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

незмінним бувши,
Богом
Ти, тілом постраждавши, змінився;

that as God You are
Howbeit
unchanging,

Домові Твоєму належить святість,
Господи, на довгі дні.

Holiness befits Your house, Lord,
for length of days.

(Пс 92:5)

(Ps 92:5)

наш од смерти визволити,
ЩобТи,рідХристе,
смерти зазнав:

to ransom our race from death,
InOorder
Christ,

"" Слава

"" Glory

творіння не могло дивитись на Тебе,
як Ти висів на хресті,
від страху здригалося
і зідхаючи, славило Твоє
довготерпіння;
а Ти, до пекла зійшовши, на третій
день воскрес,
даруючи світові життя й великую
милість.

yet by suffering in the flesh You changed.
Creation, unable to bear seeing You
hanging on a cross, was shaken
with fear,
and it groaned as it sang the praise of
Your long-suffering;
but having descended into Hell,
You arose on the third day,
granting life to the world and Your great
mercy.

стих :

verse :

і, на третій день із мертвих
воскресши,
Ти воскресив із Собою тих, що за Бога
Тебе визнали, і світ просвітив,
Господи, слава Тобі.

You underwent death;
and rising on the third day from the dead
You raised with Yourself those who
acknowledged You as God,
and You enlightened the world.
Lord, glory to You!

Отцю і Сину і Святому

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

18

суб0та

БОГОРОДИЧНИЙ

глас 3 tone

THEOTOKION

saturday

від Божественного духа,
y the Father’s will,
Безсіменно,
B
з волі Отця,
without seed You conceived from the
Ти зачала Сина Божого,
Який від Отця без матері був
передвічно,
і Того, що за-для нас з Тебе без отця
явився,
Ти тілом породила і, як дитину,
молоком годувала.
Тому не переставай молитися,
щоб визволитися від небезпеки
душам нашим.

divine Spirit the Son of God,
who from before the ages is from the
Father without mother.
But You gave birth in the flesh
and suckled as a babe Him who for our
sake had come from You without father.
Therefore do not cease to intercede
that our souls may be delivered
from dangers.

3

3

ПІСНZ ПРВdНОГО СИМЕОНА,
ТРОПАРІ І ВІДПУСТ

SONG OF SIMEON,
TROPARS AND DISMISSAL

19

СТИХИРИ НА
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ

STIKHERA AT
LORD, I HAVE CRIED

глас д7

tone 4

Виведи з темниці душу мою, §
щоб хвалити Ім’я Твоє.

№7
1

Bring my soul out of prison §
that I may praise Your Name.

стих :

verse :

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

хресту Твоєму
Животворчому
безперестанно поклоняючись,

we worship without ceasing
Asyour
life-giving Cross, Christ God,

На мене чекають праведники, §
поки явиш мені милістьТвою.

The righteous shall wait for me, §
until You recompense me.

(Пс)

(Ps 141:8)

Христе Боже,
славимо Твоє на третій день
воскресіння,
бо через нього Ти, Всесильний, зотлілу
природу людську оновив
і вшестя на небеса показав єси нам,
яко Єдиний Милосердний і
Чоловіколюбний.

2

verse :

дерева хресного добровільно
y being willingly nailed to the tree of
Д  опригвожджений,
B
the Cross, O Saviour,
Ти, Спасе, кару за
непослух щодо дерева знищив
і до пекла зійшовши,
Могутній, яко Бог, кайдани смерти
розірвав єси;
тому поклоняємось Твоєму
воскресінню із мертвих, радісно
взиваючи:
Всемогутній Господи, слава Тобі.

You abolished the penalty of the tree of
disobedience;
and by descending into Hades,
O Powerful one,
You tore apart the bonds of death as God;
therefore we worship Your Resurrection
from the dead,
as we cry out with joy:
all-powerful Lord, glory to You!

3 глибини взиваю до Тебе, Господи,
Господи, почуй голос мій.

Out of the depths I have cried to
You, O Lord; § O Lord, hear my voice.

стих :

§

1

we glorify Your Resurrection on the
third day,
for through it, O All-powerful,
You renewed corrupted human nature
and showed us the way up to heaven,
as You alone are good and love mankind.

стих :

в7

№7

verse :

(Пс 129:1-2)

(Ps 129:1-2)
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орота пекельні
ou smashed the gates of Hell, Lord,
г7
г7
3
3
Ти, Господи, розбив,
and by Your death You destroyed the
і смертю Своєю царство смерти
palace of death;
знищив,
while You freed humanity from corruption,
а рід людський од тління визволив,
granting the world life and incorruption,
дарувавши світові життя й нетління
and Your great mercy.
і великую милість.

В

Y

Нехай будуть вуха Твої уважні §
до голосу благання мого.

Let Your ears be attentive §
to the voice of my supplication.

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стих :

д7
4

verse :

люди,
ome You peoples,
Прийдіте
C
прославмо Спасове на третій день
let us hymn the Saviour’s Rising on
воскресіння,
що через нього ми від міцних кайданів
пекельних визволилися
і нетління й життя всі одержали,
взиваючи:
Єдиний Чоловіколюбче, що був
розп’ятий, похований і воскрес,
спаси нас воскресінням Твоїм.

the third day,
through which we were redeemed from
unbreakable bonds of Hell
and all received incorruption and life,
as we cry:
You, who were crucified and buried and
rose again,
save us by Your Resurrection,
only Lover of mankind.

Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть?
§
Бо в Тебе очищення є.

If You should mark iniquities, O Lord,
O Lord, who shall stand? § For with You
there is forgiveness.

(Пс 129:3-4)

(Ps 129:3-4)

і люди прославляють Твоє,
Ѓнгели
Спасе, на третій день воскресіння,

and mortals hymn Your Rising
Angels
on the third day, O Saviour,

стих :

Ради Імени Твого
потерпів за Тебе, Господи;
страждає душа моя за Слово Твоє, §
бо уповає душа моя на Господа.

Because of Your Name
I have waited for You, O Lord;
my soul has waited for Your word, §
my soul has hoped in the Lord.

(Пс 129:5-6)

(Ps 129:5-6)

стих :

є7
5

д7
4

verse :

що просвітилися ним світу кінці
і від неволі ворожої всі ми
визволилися, які взиваємо:
Животворчий, Всемогутній, Спасе,
спаси нас воскресінням Твоїм,
Єдиний Чоловіколюбче.

through which the ends of the inhabited
world were filled with light,
and we were all redeemed from the
slavery of the foe, as we cry:
O life-giving, all-powerful Saviour,
save us by Your Resurrection,
only Lover of mankind.
verse :
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раму мідяну розбив Ти, Христе Боже,
ou shattered the gates of brass
ѕ7
ѕ7
6
6
і засуви сокрушив
and smashed their bars, Christ God,
і впалий рід людський воскресив єси.
and You raised the fallen human race;
Тому однодушно взиваємо:
therefore with one voice we cry:
Господи, що воскрес із мертвих,
Lord risen from the dead, glory to You!
слава Тобі.

Б

Y

Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі §
нехай уповає Ізраїль на Господа.

From the morning watch until night,
from the morning watch, §
let Israel hope in the Lord.

(Пс 129:6)

(Ps 129:6)

Твоє від Отця родження
Господи,
єсть вічне й повсякчасне,

Your birth from your Father is
OLord,
without time and eternal;

Бо в Господа милість,
і велике в Нього визволення. §
Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.

For with the Lord there is mercy
and with Him is abundant redemption, §
and He will redeem Israel from all his
iniquities.

(Пс 129:7-8)

(Ps 129:7-8)

стих :

з7
7

verse :

Твоє від Діви втілення невимовне для
людей незбагненне,
і Твоє до пекла зшестя страшне для
диявола і ангелів його;
смерть бо подолавши, на третій день
воскрес єси,
подаючи людям нетління й великую
милість.

Your incarnation from a Virgin is
inexpressible for humans and beyond
explanation;
and Your descent into Hell is fearful for
the devil and his angels;
for having trampled on death You rose on
the third day,
granting mankind incorruption and Your
great mercy.

стих :

}
8

9

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

i7

}
8

Praise the Lord, all nations; §
praise Him, all peoples.

стих :

verse :

(Пс 129:1)

(Ps 129:1)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

Велика милість Його над нами, §
й істина Його перебуває повік.

10

7

verse :

Хваліте Господа, всі народи; §
прославляйте Його, всі люди.

f7

з7

f7
9

For His mercy has prevailed over us, §
and the truth of the Lord abides forever.

стих :

verse:

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion
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"" Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

ДОГМАТИК

DOHMATYK

Давид,
Пророк
що через Тебе, Богородице,

Prophet David,
Thethrough
You the ancestor of God,

Богоотцем став,
у пісні Тому, хто величність Тобі
дарував,
так провістив про Тебе:
Стала Цариця праворуч Тебе.
Бо Тебе Матірю, Заступницею життя
показав Христос Бог,
що зволив милостиво від Тебе без
отця людиною стати,
щоб образ Свій, у пристрастях
зотлілий, оновити
і овечку в горах заблудлу відшукавши
та на плечі взявши, до Отця принести
і з волі Своєї до небесних сил
прилучити і спасти світ,
маючи велику й багатую милість.

spoke of You in song beforehand
to Him who has done great things for You:
the Queen stood at your right hand.
For He, the God who was well pleased
without father
to become man from You,
declared You to be Mother, source of life,
that He might refashion His own image,
corrupted by passions,
and, having found the lost sheep
wandering on the mountain
and laid it on His shoulders,
He might bring it to his Father;
and by His own will unite it to the
heavenly Powers
and save the world,
O Mother of God,
Christ who has great and rich mercy.

3

3

ВХІД,
СВІТЕ ТИХИЙ,
ПРОКИМЕН, І Т.Д.

THE ENTRANCE,
O GLADSOME LIGHT,
THE PROKEIMEN, ETC.

3

3
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THE APOSTICHA

saturday

зійшовши на хрест,
ord, by ascending the Cross
ГТосподи,
L
и загладив прокляття наше прадідне,
  You wiped out our ancestral curse,
до пекла ж спустившись,
Ти в’язнів одвічних визволив, даруючи
родові людському нетління.
Тому, співаючи, славимо животворче
й спасенне Твоє воскресіння.

and by descending into Hades
You freed those enchained from every age,
granting incorruption to the human race;
therefore with hymns we glorify Your
life-giving and saving Rising.

Господь воцарився, у величність
зодягнувся.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

стих :

verse :

хресному висячи,
anged upon a tree, O only Mighty One,
НаТи,дереві
H
Єдиний, Могутній, все творіння
You shook creation;
зворушив,
у гробі ж положений, Ти сущих у
гробах воскресив,
нетління та життя родові людському
даруючи.
Тому, співаючи, Твоє на третій день
воскресіння славимо.

laid in a tomb You raised those who dwelt
in tombs,
granting the human race incorruption
and life;
therefore with hymns we glorify Your
Rising on the third day.

Бо Він утвердив вселенну,
і не захитається вона.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

беззаконні Тебе, Христе,
Люди
Пілатові віддавши, засудили на

people, O Christ,
Alawless
delivered You to Pilate,

Домові Твоєму належить святість,
Господи, на довгі дні.

Holiness befits Your house, Lord,
for length of days.

(Пс 92:5)

(Ps 92:5)

стих :

verse :

розп’яття,
невдячними для свого Доброчинця
показавшися;
але Ти добровільно погреб перетерпів,
силою Своєю на третій день, яко Бог,
воскрес,
даруючи нам життя безконечнеє і
великую милість.

and condemned You to be crucified,
showing themselves unfeeling to their
benefactor,
but of your own will You endured burial,
rose on the third by Your own power,
as God granting us unending life
and Your great mercy.

стих :

verse :
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они, що прийшли до гробу,
eaching your grave in tears
із сльозами шукали Тебе
the women looked for You;
і, не знайшовши, ридали і з плачем
and when they did not find You they cried
взивали, мовлячи:
aloud with grief and lamentation:
Горе нам, Спасе наш, Царю всіх!
Alas, our Saviour, King of all,
яким способом украли Тебе?
how were You stolen?
В якому місці живоносне Тіло Твоє
What sort of place holds your life-bearing
перебуває?
body?
І Ангел у відповідь сказав до них:
But an Angel answered them and said:
Не плачте, а йдіть і звістіте, що
Do not weep, but go, proclaim that the
воскрес Господь,
Lord has risen, granting us joy,
подаючи нам радість, яко Єдиний
as He alone is compassionate.
Милосердний.

Ж

"" Слава

R

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

БОГОРОДИЧНИЙ

THEOTOKION

на благання рабів Твоїх,
Зглянся
Всенепорочна,

upon the supplication of Your
Look
  servants,

відверни нещастя, що нам
загрожують,
визволи нас од усякої недолі;
бо в Тобі Єдиній міцну й непохитну
оборону маємо,
і Твоє заступництво здобули ми.
Нехай же не осоромимось ми, що Тебе,
Владичице, призиваємо,
поспіши на благання тих,
що з вірою до Тебе взивають:
Радуйся, Владичице, Помоче,
Радосте й Покрове всіх і Спасіння
душ наших.

O All-unblemished,
bringing to an end the dread assaults
that beset us
and calming all our distress;
for we have only You as safe and sure
anchor,
and we have obtained Your protection.
Sovereign Lady, may we who entreat You
not be put to shame;
make haste to hear the supplication of us
who cry to You with faith:
Hail, Sovereign Lady, help, joy and
protection of all,
and salvation of our souls.
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ПІСНZ ПРВdНОГО СИМЕОНА,
ТРОПАРІ І ВІДПУСТ

3

saturday

SONG OF SIMEON,
TROPARS AND DISMISSAL

26

СТИХИРИ НА
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ

STIKHERA AT
LORD, I HAVE CRIED

tone 5

глас є7

Виведи з темниці душу мою, §
щоб хвалити Ім’я Твоє.

№7
1

Bring my soul out of prison §
that I may praise Your Name.

стих :

verse :

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

Твоїм хрестом, Христе,
Чесним
осоромив Ти диявола,

precious Cross, O Christ,
ByYouyourhave
shamed the devil,

На мене чекають праведники, §
поки явиш мені милість Твою.

The righteous shall wait for me, §
until You recompense me.

(Пс141:8)

(Ps 141:8)

Хто дає воскресіння родові
Того,
людському,

who gives the Resurrection to the
Hehuman
race,

і Твоїм воскресінням жало гріха
притупив,
і спас нас од брами смерти.
Славимо Тебе, Єдинородний.

and by your Resurrection You have
blunted the goad of sin,
and You have saved us from the gates
of death:
we glorify You, O Only-begotten.

стих :

в7

2

г7

3 глибини взиваю до Тебе, Господи,
Господи, почуй голос мій.

Out of the depths I have cried to You,
O Lord; § O Lord, hear my voice.
verse:

(Пс 129:1-2)

(Ps 129:1-2)

чудо!
Велике
Творець невидимого,

marvel!
Ogreat
Having suffered in the flesh through

з чоловіколюбства тілом
постраждавши, воскрес,
безсмертний.
Прийдіте, покоління народів,·

в7

2

was led as a sheep to the slaughter;
all the princes of Hell trembled before
Him
and the gates of pain were lifted up;
for Christ the King of glory had come in,
saying to those in bondage: Come forth!
and to those in darkness:
Reveal yourselves!

стих :

3

1

verse :

ведено, як вівцю на заколення.
Убоялися Його князі пекла,
і відчинилася брама муки,
бо ввійшов Цар слави — Христос,
мовлячи до ув’язнених: Вийдіте,
і до тих, що в темряві: покажітесь.

§

№7

love for mankind,
the Creator of things invisible,
the immortal has risen.

27

Come families of nations, let us worship Him;·

г7

3
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Прийдіте, покоління народів,
Come families of nations, let us worship
поклонімось Йому;
Him;
бо ми, з милосердя Його від омани
for delivered from error by
визволені,
His compassion,
навчилися одного Бога в трьох Особах
we have learned to hymn one God in
прославляти.
three Persons.
Нехай будуть вуха Твої уважні §
до голосу благання мого.

Let Your ears be attentive §
to the voice of my supplication.

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

поклоніння приносимо Тобі,
Вечірнє
Світлу Невечірньому,

You our evening worship,
WeOoffer
Light that knows no evening,

Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть?
§
Бо в Тебе очищення є.

If You should mark iniquities, O Lord,
O Lord, who shall stand? §
For with You there is forgiveness.

(Пс 129:3-4)

(Ps 129:3-4)

Начальника нашого
Прославмо
спасіння — Христа;

glorify Christ
Let  theusauthor
of our salvation;

Ради Імени Твого
потерпів за Тебе, Господи;
страждає душа моя за Слово Твоє, §
бо уповає душа моя на Господа.

Because of Your Name
I have waited for You, O Lord;
my soul has waited for Your word, §
my soul has hoped in the Lord.

(Пс 129:5-6)

(Ps 129:5-6)

стих :

д7
4

verse :

яке наприкінці віків через тіло, немов
у дзеркалі, для світу засяло,
ще й зійшло до пекла
і темряву тамошню знищило,
і народам світло воскресіння
показало.
Світла Подавче, Господи, слава Тобі.

who at the end of the ages, as in a glass,
shone through the flesh on the world,
and descended as far as Hell,
abolished the darkness there
and showed the nations the light of the
Resurrection;
O Lord, Giver of light, glory to You!

стих :

є7
5

д7
4

verse :

бо коли Він із мертвих воскрес,
то світ од омани визволився;
радіє хор ангелський,
тікає спокуса бісовська,
Адам упалий встає,
диявол силу втратив.

for by His rising from the dead, the world
has been saved from error;
the choir of Angels rejoices,
the error of demons flees,
fallen Adam arises,
the devil has been overthrown.

стих :

verse :
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арту навчали беззаконники:
he members of the guard were
ѕ7
ѕ7
6
6
Затаїть воскресіння Христове,
instructed by the Lawless:
візьміте срібло й скажіть:
Conceal Christ’s Resurrection
тоді, як ми спали, вкрадено
and take money and say that while we
померлого із гробу.
were asleep the corpse was stolen from
Хто бачив, хто чув, щоб вкрали
the grave.
коли-небудь померлого,
Who ever saw, who ever heard of a
ще й миром намащеного та нагого,
stolen corpse?
та залишали у гробі похоронні
Especially one anointed and naked,
покривала його?
and even leaving its grave-clothes in the
Не обманюйте себе, юдеї,
tomb?
вивчіте слова пророків і зрозумійте,
Do not be deceived, O Jews,
що Він єсть воістину Визволитель
learn the sayings of the Prophets,
світу і Всемогутній.
and know that He is truly the Redeemer
of the world
and All-powerful.

В

T

Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі §
нехай уповає Ізраїль на Господа.

From the morning watch until night,
from the morning watch, §
let Israel hope in the Lord.

(Пс 129:6)

(Ps 129:6)

стих :

з7
7

verse :

Спасе наш,
Lord, our Saviour,
Ти,щоГосподи
O
пекло полонив і смерть переміг,
who despoiled Hell and trampled
чесним хрестом Твоїм світ просвітив,
помилуй нас.

on death;
who enlightened the world by the
precious Cross,
have mercy upon us.

Бо в Господа милість,
і велике в Нього визволення. §
Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.

For with the Lord there is mercy
and with Him is abundant redemption, §
and He will redeem Israel from all his
iniquities.

(Пс 129:7-8)

(Ps 129:7-8)

стих :

}
8

f7
9

з7
7

verse :

stikheron from the menaion or triodion

стихира з мінеї або тріоді

}
8

Praise the Lord, all nations; §
praise Him, all peoples.

стих :

Хваліте Господа, всі народи; §
прославляйте Його, всі люди.

verse :

(Пс 129:1)

(Ps 129:1)

stikheron from the menaion or triodion

стихира з мінеї або тріоді

29

f7
9
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§
§
стих : Велика милість Його над нами,
verse: For His mercy has prevailed over us,
й істина Його перебуває повік.
and the truth of the Lord abides forever.
(Пс 129:2)

i7

10

(Ps 129:2)

стихира з мінеї або тріоді

"" Слава

stikheron from the menaion or triodion

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

ДОГМАТИК

DOHMATYK

Червоному морі
У образ
Невісти неневістної колись

the Red Sea
Inwas
once depicted an image of the

показаний був.
Там Мойсей розділитель води,
тут Гавриїль чуда слуга;
тоді глибину пройшов Ізраїль як по
сухому,
нині ж Діва породила Христа
безсіменно;
море після переходу Ізраїля знову
непрохідне стало,
Пречиста після народження Емануїла
зосталася нетлінна.
Боже Вічний і Передвічний,
що як чоловік з’явився,
помилуй нас.

Bride who knew not wedlock.
There Moses the parter of the water,
here Gabriel the servant of the marvel;
then Israel marched dry shod through the
deep,
but now the Virgin has given birth to
Christ without seed;
the sea after Israel’s passage remained
untrodden;
the Blameless one after bearing
Emmanuel remained incorrupt.
O God, who exists and pre-exists, and
appeared as man,
have mercy on us.

3

3

ВХІД,
СВІТЕ ТИХИЙ,
ПРОКИМЕН, І Т.Д.

THE ENTRANCE,
O GLADSOME LIGHT,
THE PROKEIMEN, ETC.

3

3
30
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суб0та

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ

глас 5 tone

THE APOSTICHA

saturday

Спаса Христа, що тіло прийняв
ith sounds of song we magnify You,
Тебе,
W
  і з небом не розлучився,
O Christ,
голосними піснями ми величаємо,
хрест бо і смерть за рід наш прийняв Ти,
яко Чоловіколюбний Господь;
розбивши браму пекельну,
на третій день воскрес єси,
спасаючи душі наші.

the Saviour incarnate,
yet not parted from heaven,
for You accepted cross and death
for the sake of our race,
for You are the Lord who loves mankind.
When You had despoiled the gates of
Hades,
You rose on the third day and saved our
souls.

Господь воцарився, у величність
зодягнувся.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

проколотого Твого ребра, життя
ЗПодавче,

Your side was pierced, O Giver
When
of life,

Бо Він утвердив вселенну,
і не захитається вона.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

Твоє, Чоловіколюбче,
Д  ивне
розп’яття

Your crucifixion and Your
Strange
descent into Hades,

стих :

verse :

Ти всім потоки прощеня,
життя й спасіння пролив.
Тілом Ти смерть прийняв, даруючи нам
безсмерт’я;
оселившись у гробі, визволив єси нас,
воскресивши славно з Собою, яко
Бог;
тому взиваємо: Чоловіколюбний
Господи, слава Тобі.

You poured out streams of forgiveness,
of life and salvation for all;
You accepted death in the flesh, so
giving us immortality;
by dwelling in a grave You freed us,
raising us with Yourself as God in glory;
and so we cry out to You:
O Lord, Lover of mankind,
glory to You!

стих :

verse :

і до пекла зшестя;
полонивши бо його і давніх в’язнів
з Собою воскресивши,
Ти, яко Бог, славно рай відкрив
і сподобив їх осягнути його.
Тому й нам, що славимо Твоє·

O Lover of mankind;
for having despoiled it and raised with
Yourself as God in glory those who
were prisoners, You opened Paradise
and bade it welcome them;

31

so give us too, who glorify Your Rising·

суб0та
глас 5 tone
saturday
Тому й нам, що славимо Твоє на третій
so give us too, who glorify Your Rising on
день воскресіння,
the third day, forgiveness of sins,
даруй прощення гріхів,
granting us to be inhabitants of Paradise,
учини мешканцями раю,
as You alone are compassionate.
яко єдиний Милосердний.
Домові Твоєму належить святість,
Господи, на довгі дні.

Holiness befits Your house, Lord,
for length of days.

(Пс 92:5)

(Ps 92:5)

ТищоЧоловіколюбче,
за-для нас тілом страждання

of mankind,
OLover
who for our sakes accepted the

"" Слава

"" Glory

стих :

verse :

прийняв
і на третій день воскрес із мертвих,
зціли страждання нашого тіла,
підведи з гріхів тяжких і спаси нас.

passion in the flesh,
and rose from the dead on the third day,
heal the passions of our flesh,
raise us from grievous offences,
and save us.

Отцю і Сину і Святому

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

БОГОРОДИЧНИЙ

THEOTOKION

Діво, Ти — Храм і Двері,
Всечесная
Світлиця і Престол Царя;

are temple and gate,
Youpalace
and throne of the King,

через Тебе Визволитель мій, Христос
Господь,
Сонцем правди бувши, у темряві
сущим явився,
бажаючи просвітити тих,
що їх Своєю рукою сотворив по
образу Своєму.
Тому, Всехвальна,
материну сміливість до Нього маючи,
безперестанно моли,
щоб спастися душам нашим.

All-honoured Virgin;
through You Christ the Lord, my redeemer,
appeared to those who sat in darkness,
for He is the Sun of justice,
who wishes to enlighten those whom
He fashioned in His own image with
His own hand.
Therefore All-praised one, as You have a
mother’s boldness towards Him,
intercede unceasingly that our souls be
saved.
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глас 5 tone

ПІСНZ ПРВdНОГО СИМЕОНА,
ТРОПАРІ І ВІДПУСТ

3

saturday

SONG OF SIMEON,
TROPARS AND DISMISSAL
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СТИХИРИ НА
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ

STIKHERA AT
LORD, I HAVE CRIED

глас ѕ&

tone 6

Виведи з темниці душу мою, §
щоб хвалити Ім’я Твоє.

№7
1

Bring my soul out of prison §
that I may praise Your Name.

стих :

verse :

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

над пеклом маючи,
Перемогу
Христе,

over Hell, O Christ,
Victorious
You ascended the Cross that You

На мене чекають праведники, §
поки явиш мені милість Твою.

The righteous shall wait for me, §
until You recompense me.

(Пс141:8)

(Ps 141:8)

Христос, смерть перемігши,
Нині
воскрес, як сказав,

Christ, having trampled on
Today
death,

Ти зійшов на хрест, щоб воскреснути з
Собою тих,
що в темряві смертельній
перебувають.
Вільний до смерти Всесильний Спасе,
що проливаєш життя від світла Свого,
помилуй нас.

might raise up with Yourself
those who sat in the darkness of death;
free among the dead,
You pour forth life from Your own light.
All-powerful Saviour, have mercy on us.

стих :

в7

2

г7

3 глибини взиваю до Тебе, Господи,
Господи, почуй голос мій.

Out of the depths I have cried to
You, O Lord; § O Lord, hear my voice.
verse :

(Пс 129:1-2)

(Ps 129:1-2)

Тебе, Господи, що в усьому світі
Відперебуваєш,

shall we sinners escape You,
Where
O Lord, who are present in all

ми грішні куди можемо втікати?
На небі? Ти сам живеш;
у пеклі? Ти смерть переміг.

Хіба на глибину моря? і там, Владико,·

в7

2

has risen as He said,
and granted joy to the world,
that we may all shout aloud the hymn
and say:
O Source of life, O unapproachable light,
All-powerful Saviour, have mercy on us.

стих :

3

1

verse :

і світові радість подав,
щоб усі ми, взиваючи, таку пісню
співали:
Джерело життя, Світло Неприступне,
Всесильний Спасе,
помилуй нас.

§

№7

creation?
In heaven? You dwell there.
In Hell? You trampled on death.

34

In the depths of the sea? Your hand is there,·

г7

3

суб0та
глас 6 tone
saturday
Хіба на глибину моря? і там, Владико,
In the depths of the sea? Your hand is
рука Твоя.
there, Master.
До Тебе прибігаємо, до Тебе
To You we flee and falling down before
припадаючи, молимось:
You we implore:
Ти, що з мертвих воскрес, помилуй
Lord risen from the dead, have mercy
нас.
on us.
Нехай будуть вуха Твої уважні §
до голосу благання мого.

Let Your ears be attentive §
to the voice of my supplication.

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стих :

д7
4

verse :

хрестом, Христе, ми хвалимось
e boast in your Cross, O Christ,
Тівоїм
W
Твоє воскресіння величаємо і
and we hymn and glorify
славимо;
Ти бо єси Бог наш,
крім Тебе другого не знаємо.

Your Resurrection;
for You are our God;
we know no other but You.

Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть?
§
Бо в Тебе очищення є.

If You should mark iniquities, O Lord,
O Lord, who shall stand? §
For with You there is forgiveness.

(Пс 129:3-4)

(Ps 129:3-4)

авжди благословляючи Господа,
Зславимо
воскресіння Його,

blessing the Lord
Ever
we hymn His Resurrection;

Ради Імени Твого
потерпів за Тебе, Господи;
страждає душа моя за Слово Твоє, §
бо уповає душа моя на Господа.

Because of Your Name
I have waited for You, O Lord;
my soul has waited for Your word, §
my soul has hoped in the Lord.

(Пс 129:5-6)

(Ps 129:5-6)

силі Твоїй, Господи;
Слава
бо Ти знищив того, що мав владу

to Your power, O Lord,
Glory
for You destroyed the one that held

стих :

є7
5

6

4

verse :

бо, хрест перестраждавши,
Він смертю смерть переміг.

for having endured the Cross,
by death He destroyed death.

стих :

ѕ7

д7

є7
5

verse :

смерти,
оновив нас хрестом Твоїм,
даруючи нам життя й нетління.

the might of death;
You have renewed us through Your Cross,
granting us life and incorruption.

35
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суб0та
стих : Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі §
нехай уповає Ізраїль на Господа.

з7
7

глас 6 tone

saturday
verse : From the morning watch until night,
from the morning watch, §
let Israel hope in the Lord.

(Пс 129:6)

(Ps 129:6)

Твій, Господи,
Погреб
сокрушив і розірвав кайдани

burial, O Lord,
Your
smashed and tore apart the bonds

Бо в Господа милість,
і велике в Нього визволення. §
Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.

For with the Lord there is mercy
and with Him is abundant redemption, §
and He will redeem Israel from all his
iniquities.

(Пс 129:7-8)

(Ps 129:7-8)

пекельні,
а воскресіння з мертвих світ
просвітило.
Господи, слава Тобі.

of Hell;
your Resurrection from the dead
enlightened the world.
Lord, glory to You!

стих :

}
8

9

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

i7

verse :

(Пс 129:1)

(Ps 129:1)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

8

f7
9

For His mercy has prevailed over us, §
and the truth of the Lord abides forever.

стих :

verse:

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стихира з мінеї або тріоді

"" Слава

}

Praise the Lord, all nations; §
praise Him, all peoples.

стих :

Велика милість Його над нами, §
й істина Його перебуває повік.

10

7

verse :

Хваліте Господа, всі народи; §
прославляйте Його, всі люди.

f7

з7

stikheron from the menaion or triodion

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

глас 6 tone

не ублажить Тебе, Пресвятая
ХтоДіво?

DOHMATYK

saturday

will not call You blessed, All-holy
WhoVirgin?

Хто не прославить Твоїх родин
пречистих?
Син бо Єдинородний, що від Отця
засяяв одвічно,
Він Сам од Тебе, Чистої, вийшов,
несказанно тіло прийнявши;
по природі Богом бувши і за-для нас
по природі ставши людиною,
Він не на дві Особи поділяється,
але в двох незлитих природах
пізнається.
Його моли, Чиста, Всеблаженна,
щоб були помилувані душі наші.

Who will not hymn your child-birth
without labour?
For the only-begotten Son, who shone
from the Father beyond time,
came forth from You, pure Maiden,
ineffably incarnate.
By nature He is God,
by nature He became man for our sakes,
not divided in a duality of persons,
but known without confusion in a duality
of natures.
O honoured and all-blessed,
implore Him to have mercy on our souls.

3

3

ВХІД,
СВІТЕ ТИХИЙ,
ПРОКИМЕН, І Т.Д.

THE ENTRANCE,
O GLADSOME LIGHT,
THE PROKEIMEN, ETC.

3

3

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ

THE APOSTICHA

Твоє, Христе Спасе,
Воскресіння
ангели оспівують на небесах,

in heaven, O Christ Saviour,
Angels
praise Your Resurrection with hymns,

Господь воцарився, у величність
зодягнувся.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

і нас на землі сподоби чистим серцем
Тебе славити.

make us worthy here on earth
to glorify You with a pure heart.

стих :

verse :

37
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раму мідяну сокрушивши і засуви
ou smashed the gates of brass
пекельні зламавши,
and shattered the bars of Hell, as God
Ти, яко Бог Всесильний, упалий рід
all-powerful,
людський воскресив;
and You raised the fallen human race.
тому й ми, співаючи, взиваємо:
Therefore with one accord we too cry out:
Господи, що воскрес із мертвих,
Lord, risen from the dead, glory to You!
слава Тобі.

Б

Y

Бо Він утвердив вселенну,
і не захитається вона.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

що бажає нас із тління
Христа,
стародавнього підняти,

to set us upright from our
Wishing
ancient fall,

Домові Твоєму належить святість,
Господи, на довгі дні.

Holiness befits Your house, Lord,
for length of days.

(Пс 92:5)

(Ps 92:5)

стих :

verse :

до хреста пригвожджають і кладуть
до гробу;
Жони-мироносиці, що з сльозами
шукали Його, ридаючи, казали:
Горе нам, Спасе всіх!
Як Ти погодився у гробі оселитись?
Якщо Ти добровільно оселивсь,
то якжеж вкрадено Тебе?
Як перенесено Тебе?
І яке місце заховало живоносне Твоє
тіло?
Але явися, Владико, як Ти прирік нам,
і нашому риданню слізному край
поклади.
Коли ж вони ридали, ангел взивав
до них:
Перестаньте плакати і скажіть
Апостолам, що Господь воскрес,
даруючи світові очищення і великую
милість.

Christ was nailed to a cross and placed
in a tomb.
The Myrrhbearing Women, as they
sought Him with tears, said, lamenting:
Alas, Saviour of all, how is it that You
deigned to dwell in a tomb?
How is it, since You dwelt there willingly,
that You have been stolen?
How is it that You have been moved?
What place has hidden Your life-bearing
body?
But Master, as You promised, appear to us,
and bring to an end the grieving of our
tears.
But as they lamented an Angel cried out
to them:
End your lament!
Say to the Apostles that:
The Lord has risen, granting the world
pardon and His great mercy.

стих :

verse :

38
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обровільно розп’ятий
ou were crucified as You willed,
погребом Твоїм смерть полонивши,
O Christ,
Ти, Христе, яко Бог, на третій день
and by Your burial You despoiled death.
воскрес у славі,
On the third day You rose as God in glory,
даруючи світові життя безконечнеє і
granting the world unending life and Your
великую милість.
great mercy.

Д

"" Слава

Y

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

БОГОРОДИЧНИЙ

THEOTOKION

і Визволитель мій, Христос
Творець
Господь,

and Redeemer, Christ
My  theMaker
Lord,

що вийшов із Твоєї, Пречиста, утроби,
в мене зодягнувшися,
від давнього прокляття Адама
визволив.
Тому Тобі, Всечиста, яко Матері Божій,
поправді Діві,
немовчно ангельске привітання
викликуємо:
Радуйся, Владичице, Обороно й
Покрове і Спасіння душ наших.

by coming from Your womb, All-pure Lady,
and clothing Himself in me,
freed Adam from the former curse.
And so, All-pure, as to Her who is truly
the Mother of God and Virgin,
we cry to You unceasingly the Angel’s Hail:
Hail, Sovereign Lady, defence, protection
and salvation of our souls.

3

3

ПІСНZ ПРВdНОГО СИМЕОНА,
ТРОПАРІ І ВІДПУСТ

SONG OF SIMEON,
TROPARS AND DISMISSAL

39

СТИХИРИ НА
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ

STIKHERA AT
LORD, I HAVE CRIED

tone 7

глас з7

№7
1

Bring my soul out of prison §
that I may praise Your Name.

стих :

Виведи з темниці душу мою, §
щоб хвалити Ім’я Твоє.

verse :

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

зрадіймо Господеві,
Прийдіте,
що сокрушив владу смерти й

let us rejoice in the Lord
Come,
who has smashed the might of death

На мене чекають праведники, §
поки явиш мені милість Твою.

The righteous shall wait for me, §
until You recompense me.

(Пс141:8)

(Ps 141:8)

and enlightened the human race,
as we cry with the Bodiless Powers:
Our Creator and Saviour, glory to You!

просвітив рід людський,
з Безтілесними взиваючи:
Творче і Спасе наш, слава Тобі

2

Спасе, хрест за-для нас і погреб
us, O Saviour, You endured the
Ти,перетерпів
ForCross
and burial;
і, яко Бог, смертю смерть умертвив.
Тому поклоняємось Твоєму на третій
день воскресінню,
Господи, слава Тобі.

but as God by Your death You put death
to death;
and so we worship Your Resurrection on
the third day.
Lord, glory to You!

3 глибини взиваю до Тебе, Господи,
§
Господи, почуй голос мій.

Out of the depths I have cried to
You, O Lord; § O Lord, hear my voice.

(Пс 129:1-2)

(Ps 129:1-2)

воскресіння Творця
Апостоли,
побачивши, здивувалися,

marvelled when they saw
ThetheApostles
Creator’s Rising

стих :

Нехай будуть вуха Твої уважні §
до голосу благання мого.

Let Your ears be attentive §
to the voice of my supplication.

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стих :

г7

3

1

verse :

стих :

в7

№7

в7

2

verse :

хвалу ангельську співаючи:
Це — слава Церкви, це — багатство
Царства.
Господи, що за нас постраждав, слава
Тобі.

and cried aloud the angelic hymn of
praise:
This is the glory of the Church, this is the
wealth of the Kingdom.
O Lord, who suffered for us, glory to You!

verse :

40

г7

3

суб0ту
глас 7 tone
saturday
оч і ув’язнили Тебе, Христе,
hough You were seized by lawless
д7
д7
беззаконні мужі,
men, O Christ,
4
4
але Ти єси Бог мій, і не соромлюся;
yet You are my God, and I am not
Тебе бито по плечах, та не відрікаюся;
ashamed;
Тебе цвяхами до хреста пригвожджено,
Your back was scourged, I do not deny You;
та я з цим не таюся;
You were nailed to a Cross, and I do not
хвалюся воскресінням Твоїм,
hide.
бо смерть Твоя— життя моє.
I make my boast in Your Rising;
Всемогутній і Чоловіколюбний
for Your death is my life.
Господи, слава Тобі.
All-powerful Lord who love mankind,
glory to You!

Х

T

Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть?
§
Бо в Тебе очищення є.

If You should mark iniquities,
O Lord, O Lord, who shall stand? §
For with You there is forgiveness.

(Пс 129:3-4)

(Ps 129:3-4)

пророцтво Давидове,
Сповнюючи
Христос одкрив ученикам у Сіоні

David’s prophecy Christ
Fulfilling
revealed His own greatness in Sion

стих :

Ради Імени Твого
потерпів за Тебе, Господи;
страждає душа моя за Слово Твоє, §
бо уповає душа моя на Господа.

Because of Your Name
I have waited for You, O Lord;
my soul has waited for Your word, §
my soul has hoped in the Lord.

(Пс 129:5-6)

(Ps 129:5-6)

Ти, Христе, до пекла,
Зійшов
як захотів;

descended into Hell as You willed,
YouO Christ,

стих :

є7
5

ѕ7
6

verse :

велич Свою,
навчаючи про Себе, хвального
й повсякчас з Отцем і Святим Духом
славленого,
як про Слово, що спочатку безтілесним
було, а потім за-для нас тіло прийняло
і, яко людина, умертвлене було
і воскресло владою Своєю,
яко Чоловіколюбець.

to his Disciples, showing that He was
praised and ever glorified with the
Father and the Holy Spirit;
before without flesh as Word,
later for us incarnate and put to death
as man,
and risen with authority as He loves
mankind.

є7
5

verse :

переміг Ти смерть, яко Бог і Владика,
і воскрес на третій день, з кайданів
пекельних і тління
воскресивши з Собою Адама,
що взивав, кажучи:
Слава воскресінню Твоєму, Єдиний
Чоловіколюбче.

You despoiled death as God and master;
and You rose on the third day,
raising with Yourself from the bonds of
Hell and from corruption Adam as he
cried and said:
Glory to your Resurrection, only Lover
of mankind.

41

ѕ7
6

суб0та
стих : Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі §
нехай уповає Ізраїль на Господа.

з7
7

глас 7 tone

saturday
verse : From the morning watch until night,
from the morning watch, §
let Israel hope in the Lord.

(Пс 129:6)

(Ps 129:6)

гробі Тебе, Господи,
У  немов
заснулого, покладено,

laid in a tomb, O Lord, as one
Youwhowere
slept

Бо в Господа милість,
і велике в Нього визволення. §
Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.

For with the Lord there is mercy
and with Him is abundant redemption, §
and He will redeem Israel from all his
iniquities.

(Пс 129:7-8)

(Ps 129:7-8)

але, яко Сильний кріпостю, воскрес Ти
на третій день,
воскресивши з Собою Адама від
тління смертного,
яко Всемогутній.

and You rose on the third day as one
powerful in strength,
raising Adam with Yourself from the
corruption of death,
as all-powerful.

стих :

}
8

9

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

i7

verse :

(Пс 129:1)

(Ps 129:1)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

8

f7
9

For His mercy has prevailed over us, §
and the truth of the Lord abides forever.

стих :

verse:

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стихира з мінеї або тріоді

"" Слава

}

Praise the Lord, all nations; §
praise Him, all peoples.

стих :

Велика милість Його над нами, §
й істина Його перебуває повік.

10

7

verse :

Хваліте Господа, всі народи; §
прославляйте Його, всі люди.

f7

з7

stikheron from the menaion or triodion

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

42

i7

10

суб0ту

ДОГМАТИК

глас 7 tone

надприродно стала Ти,
Матірю
Богородице,

DOHMATYK

saturday

were known as a Mother beyond
Younature,
O Mother of God;

і несказанно та незбагненно Дівою
зосталася;
і чуда родин Твоїх язик з’ясувати не
може,
бо зачаття Твоє, Чиста, предивне було,
родіння незбагненне;
бо де Бог хоче, там порядок природи
переможений буває.
Тому всі ми, Тебе за Матір Божу
визнаючи,
щиро благаємо Тебе,
моли, щоб спастися душам нашим.

You remained a Virgin beyond reason
and understanding;
no tongue can expound the marvel of
Your child-bearing;
for while Your conceiving, Pure One, was
wondrous,
the manner of Your bearing child cannot
be comprehended,
for wherever God wills the order of nature
is overthrown.
Therefore as we all acknowledge You to
be Mother of God
we implore You insistently:
Intercede that our souls may be saved.

3

3

ВХІД,
СВІТЕ ТИХИЙ,
ПРОКИМЕН, І Т.Д.

THE ENTRANCE,
O GLADSOME LIGHT,
THE PROKEIMEN, ETC.

3

3

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ

THE APOSTICHA

Ти з гробу, Спасе світу,
Воскрес
і вкупі з тілом Своїм людей підніс

rose from the tomb, Saviour of the
Youworld,

Господь воцарився, у величність
зодягнувся.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

єси,
Господи, слава Тобі.

and with Your flesh You raised mankind.
Lord, glory to You!

стих :

verse :

43

суб0та
глас 7 tone
saturday
рийдіте, поклонімось Тому, Хто
ome, let us worship the One who rose
воскрес із мертвих і всіх просвітив;
from the dead and enlightened all
бо Він нас визволив од муки пекельної
things;
Своїм на третій день воскресінням,
for He has freed us from the tyranny of
дарувавши нам життя та великую
Hell through His Rising on the third day
милість.
so granting us life and His great mercy.

П

C

Бо Він утвердив вселенну,
і не захитається вона.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

до пекла,
Зійшовши
Ти, Христе, смерть полонив

by descending below Hell
OChrist,
You despoiled death,

Домові Твоєму належить святість,
Господи, на довгі дні.

Holiness befits Your house, Lord,
for length of days.

(Пс 92:5)

(Ps 92:5)

видавався Ти, Господи,
Страшний
  коли лежав у гробі;

You appeared, Lord, as You lay
Fearful
in the tomb;

"" Слава

"" Glory

стих :

verse :

і, на третій день воскресши,
воскресив нас,
що прославляємо всесильне
воскресіння Твоє,
Господи Чоловіколюбний.

and by rising on the third day You raised
us with You
as we glorified Your all-powerful Rising.
Lord, glory to You!

стих :

verse :

але на третій день воскресши, яко
Всемогутній,
Ти воскресив Адама, що взивав:
Слава Воскресінню Твоєму, Єдиний
Чоловіколюбче.

but rising on the third day in power You
raised with You Adam, who cried:
Glory to Your Resurrection, only Lover of
mankind.

Отцю і Сину і Святому

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

44

суб0ту

БОГОРОДИЧНИЙ

глас 7 tone

ми, на землі народжені,
Усіприбігши
під Твій, Владичице,

THEOTOKION

saturday

all we born of earth flee to
AsYour
protection, Sovereign Lady,

покров, взиваємо до Тебе:
Богородице, надіє наша,
визволи нас від гріхів незліченних
і спаси душі наші.

we cry out to You: Mother of God,
our hope,
deliver us from unnumbered faults and
save our souls.

3

3

ПІСНZ ПРВdНОГО СИМЕОНА,
ТРОПАРІ І ВІДПУСТ

SONG OF SIMEON,
TROPARS AND DISMISSAL

45

СТИХИРИ НА
ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ

STIKHERA AT
LORD, I HAVE CRIED

глас и7

tone 8

Виведи з темниці душу мою, §
щоб хвалити Ім’я Твоє.

№7
1

Bring my soul out of prison §
that I may praise Your Name.

стих :

verse :

(Пс 141:8)

(Ps 141:8)

пісню і словесну службу
Вечірню
Тобі, Христе, приносимо,

You, O Christ,
Weanoffer
evening hymn and spiritual

На мене чекають праведники, §
поки явиш мені милість Твою.

The righteous shall wait for me, §
until You recompense me.

(Пс141:8)

(Ps 141:8)

Господи,
Господи,
не відкинь нас од лиця Твойого,

Lord, do not cast us away from
Lord,
  Your presence;

бо ти зволив помилувати нас
воскресінням.

worship;
because You were well-pleased to have
mercy on us
through the Resurrection.

стих :

в7

2

г7

в7

2

but be well-pleased to have mercy on us
through the Resurrection.

3 глибини взиваю до Тебе, Господи,
Господи, почуй голос мій.

Out of the depths I have cried to
You, O Lord; § O Lord, hear my voice.

стих :

3

1

verse :

але зволь помилувати нас
воскресінням.

§

№7

verse :

(Пс 129:1-2)

(Ps 129:1-2)

Сіоне святий,
Радуйся,
мати церков, Божа оселе,

holy Sion,
HailMother
of the Churches, dwelling-place

Нехай будуть вуха Твої уважні §
до голосу благання мого.

Let Your ears be attentive §
to the voice of my supplication.

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

бо ти перший відпущення гріхів через
воскресіння дістав.

of God;
for it was You who first received
forgiveness of sins
through the Resurrection.

стих :

verse :

46

г7

3

суб0та
глас 8 tone
saturday
ередвічно від Бога Отця народжене
he Word begotten of God the Father
д7
д7
Слово,
before the ages,
4
4
і Те Саме Слово в останні часи від
but in the last times incarnate of Her who
Неневістної втілене
knew not wedlock,
розп’яття смертне добровільно
willingly endured the crucifixion of death,
перетерпіло
and mankind, slain of old,
і умертвленого колись чоловіка спасло
He saved through His own Resurrection.
Своїм воскресінням.

П

T

Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть?
§
Бо в Тебе очищення є.

If You should mark iniquities,
O Lord, O Lord, who shall stand? §
For with You there is forgiveness.

(Пс 129:3-4)

(Ps 129:3-4)

Твоє, Христе, із
Прославляємо
мертвих воскресіння,

glorify Your Resurrection from the
Wedead,
O Christ,

Ради Імени Твого
потерпів за Тебе, Господи;
страждає душа моя за Слово Твоє, §
бо уповає душа моя на Господа.

Because of Your Name
I have waited for You, O Lord;
my soul has waited for Your word, §
my soul has hoped in the Lord.

(Пс 129:5-6)

(Ps 129:5-6)

Тобі, Христе Спасе,
Слава
Єдинородний Сину Божий,

to You, Christ Saviour,
Glory
only-begotten Son of God,

Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі §
нехай уповає Ізраїль на Господа.

From the morning watch until night,
from the morning watch, §
let Israel hope in the Lord.

(Пс 129:6)

(Ps 129:6)

стих :

є7
5

verse :

що через нього визволив Ти рід Адама
від муки пекельної
і, яко Бог, дарував світові життя вічне
й великую милість.

through which You freed Adam’s race
from the tyranny of Hades,
and as God granted the world eternal life
and Your great mercy.

стих :

ѕ7
6

є7
5

verse :

що був до хреста пригвожджений
і на третій день воскрес із гробу.

nailed to the cross and risen from the tomb
on the third day.

стих :

verse :

47

ѕ7
6

суб0та
глас 8 tone
saturday
рославляємо Тебе, Господи,
e glorify You, Lord, who willingly
з7
з7
7
7
що за-для нас добровільно хрест
endured the cross for us,
перетерпів,
and we worship You, all-powerful Saviour;
і поклоняємось Тобі, Всемогутній
do not cast us away from Your presence,
Спасе.
but hearken and save us through Your
Не відкинь нас од лиця Твойого,
Resurrection,
але вислухай і спаси нас воскресінням
O Lover of mankind.
Твоїм, Чоловіколюбче.

П

W

Бо в Господа милість,
і велике в Нього визволення. §
Він визволить Ізраїля від усякого
беззаконня його.

For with the Lord there is mercy
and with Him is abundant redemption, §
and He will redeem Israel from all his
iniquities.

(Пс 129:7-8)

(Ps 129:7-8)

стих :

}
8

verse :

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

Хваліте Господа, всі народи; §
прославляйте Його, всі люди.

f7
9

i7

verse :

(Пс 129:1)

(Ps 129:1)

стихира з мінеї або тріоді

stikheron from the menaion or triodion

f7
9

For His mercy has prevailed over us, §
and the truth of the Lord abides forever.

стих :

verse:

(Пс 129:2)

(Ps 129:2)

стихира з мінеї або тріоді

"" Слава

8

Praise the Lord, all nations; §
praise Him, all peoples.

стих :

Велика милість Його над нами, §
й істина Його перебуває повік.

10

}

stikheron from the menaion or triodion

Отцю і Сину і Святому

"" Glory

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

Духові.
слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

48

i7

10

суб0та

ДОГМАТИК

глас 8 tone

Цар небесний з чоловіколюбства

DOHMATYK

saturday

King of heaven through love for
Themankind

на землі з’явився
і з людьми пожив,
бо, від Чистої Діви тіло прийнявши
і з Неї з прийнятим тілом вийшовши,
Він єсть один Син двоїстий єством,
але не іпостассю;
тому, проповідуючи Його,
як по правді звершеного Бога
і звершеного чоловіка,
ми визнаємо Христа Бога нашого.
Моли Його, Мати Неневістная,
щоб були помилувані душі наші.

appeared on earth and lived among men;
for taking flesh from a pure Virgin
and coming forth from Her with the
addition,
He is one Son, double in nature, but not
in person;
therefore proclaiming Him as truly perfect
God and perfect man,
we confess Christ our God;
implore Him, Mother without bridegroom,
to have mercy on our souls.

3

3

ВХІД,
СВІТЕ ТИХИЙ,
ПРОКИМЕН, І Т.Д.

THE ENTRANCE,
O GLADSOME LIGHT,
THE PROKEIMEN, ETC.

3

3

СТИХИРИ НА СТИХОВНІ

THE APOSTICHA

хрест зійшов Ти Ісусе, що з неба
Назійшов;

who came down from heaven,
OJesus,
You ascended the Cross;

Господь воцарився, у величність
зодягнувся.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

прийшов Ти на смерть, Життя
безсмертне,
для сущих в темряві — Світло істинне,
для впалих — Воскресіння всіх,
Світло і Спасе наш, слава Тобі.

You, immortal Life, came to death;
the true Light, to those in darkness;
the Resurrection of all to those who had
fallen.
Our illumination and our Saviour, glory
to You.

стих :

verse :

49

суб0та
глас 8 tone
saturday
рославмо Христа, що воскрес із
et us glorify Christ who rose from the
мертвих,
  dead:
Він бо, душу й тіло прийнявши,
for having taken a body and a soul,
одне від другого відділив підчас
He parted them from one another by the
страждання,
passion;
коли пречиста душа зійшла до пекла,
for His soul descended into Hades,
що його полонила,
whom He despoiled,
а святе тіло Визволителя душ наших
while the holy body of the Redeemer of
у гробі не побачило тління.
our souls did not know corruption in the
tomb.

П

L

Бо Він утвердив вселенну,
і не захитається вона.

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

(Пс 92:1)

(Ps 92:1)

й піснями
Псальмами
прославляємо Твоє, Христе,

Your Resurrection from
Wetheglorify
dead, O Christ, in psalms and

Домові Твоєму належить святість,
Господи, на довгі дні.

Holiness befits Your house, Lord,
for length of days.

(Пс 92:5)

(Ps 92:5)

всього, Незбагненний
Владико
Творче неба й землі.

Master of all things,
You,
incomprehensible Maker of heaven

стих :

verse :

воскресіння із мертвих,
що ним визволив Ти нас од муки
пекельної,
і, яко Бог, дарував життя вічне
й великую милість.

hymns.
Through it You have freed us from the
tyranny of Hades,
and as God granted us eternal life and
Your great mercy.

стих :

verse :

На хресті постраждавши, Ти для мене
джерелом безстрастя став,
а погреб прийнявши і в славі
воскресши,
Ти всемогутньою рукою Адама
воскресив з Собою.
Слава Твоєму на третій день
воскресінню,
що ним дарував Ти життя вічне й
прощення гріхів,
яко Єдиний Милосердний.

and earth,
by suffering the Cross became for me the
source of dispassion.
Accepting burial and rising in glory,
You raised Adam with You by Your
all-powerful hand.
Glory to your Rising on the third day,
through which You have granted us
eternal life and forgiveness of sins,
as You alone are compassionate.
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суб0та
"" Слава Отцю і Сину і Святому
Духові.

глас 8 tone
saturday
"" Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

слава з мінеї або тріоді, якщо
призначена

the doxasticon from the menaion or
triodion, if appointed

"" І

нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

"" Both

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

БОГОРОДИЧНИЙ

THEOTOKION

Діво,
Неневістная
що несказанно зачала Бога тілом,

without bridegroom,
Virgin
who ineffably conceived God,

Мати Бога Всевишнього!
Прийми благання рабів Твоїх,
Всенепорочна,
що подаєш всім гріхів очищення;
прийнявши нині благання наші,
молися, щоб спастися душам нашим.

accept the supplications of Your servants,
all-spotless Mother of God most high,
who grant to all cleansing from faults,
now receive our entreaties and beg that
we may all be saved.

3

3

ПІСНZ ПРВdНОГО СИМЕОНА,
ТРОПАРІ І ВІДПУСТ

SONG OF SIMEON,
TROPARS AND DISMISSAL
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