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БОЖОЮ МИЛІСТЮ
С М И Р Е Н Н И Й  Й О С И Ф  

ПАТРІЯРХ КИЄВО-ГАЛИЦЬКИЙ 
І ВСІЄЇ РУСИ

Мир у Господі і Архиєрейське 
Бл а г ос л овення

Згідно з постановами наших 
Священних Синодів Міжепар- 
хіяльна Літургійна Комісія опра
цювала переклад Божественної 
Літургії Передшеосвянених Да
рів і його передаємо друком для 
вжитку в нашій Помісній Укра
їнській Католицькій Церкві, Ос-



повним текстом для українсь
кого перекладу послужив Літур- 
гікон виданий в Римі 1941 року за 
благословенням Святого Римсь
кого Престолу. Члени Літур
гійної Комісії добавили до тра
диційного тексту псалми, які чи
таються в часі цієї Літургії, 
щоб улегшити її служіння в у- 
країнській мові при загальній у- 
часті вірних. Тому цей Літургі- 
кон може служити не тільки 
самому священикові, але й вір
ним.

Літургія Передшеосвячених Да
рів є чудовою службою Східної 
Церкви в часі Великого Посту. 
Своїм покаянним змістом, наши
ми чутливими співами-мелодія- 
ми, які так відрізняють цю Лі



тургію від інших наших Бого' 
служб, вона дає можність вір
ним в посний нас «  добрим подви
гом подвизатися, нас посту за
вершити, віру неподільну збе
регти, голови невидимих змїів 
сокрушити, і переможцями грі
ха явитись і неосудно достигну
ти поклонитися святому вос- 
кресенню». Такі духовні блага дає 
ця Літургія благоговійним вір
ним, що щирим серцем беруть в 
ній унасть. Ця Літургія є вели
ким духовним скарбом на нас Ве
ликого Посту в очікуванні праз- 
ника Христового Воскресення в 
дусі покаяння і душевного в 
Христі зновуродження.

Колись в Украіні цю Літургію 
пильно служили в насі Великого
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Посту, Тепер на чужині в наших 
поселеннях її служать не так ча
сто, в багатьох малих парафіях 
Ті зовсім залишили, вона зникла 
між нами з великими духовними 
стратами для наших душ. Через 
те ми згубили один жемчуг на
шої Літургії і її краси. Коли Лі
тургія є також учителем нашої 
віри, через Ті затрату ми згуби
ли додаткового вчителя покут
ного життя і переживання Хри
стових страстей за наше спа- 
сення.

Нехай цей новий Літургікон 
буде нагодою до цього, щоби цю 
дорогу нашому Народові Літур
гію ми відновили в наших духов
них практиках і почали її служи
ти по всіх парафіях і душпастир-



ствах серед наших поселень. Не
хай ця додаткова і призабута 
молитва Батьків наших правед- 
них поможе нам в праці над ду
ховним нашим досконаленням, 
« приносяни плід у всякому доб
рому ділі й зростаючи у пізнан
ні Бога, укріплені всякою силою 
завдяки його славній потузі, щоб 
осягнути всяку витривалість і 
довготерпеливість із радістю » 
(Кол. 1, 10-11),

Передаємо цей Літургікон на
шим владикам, священикам, мо
нахам, монахиням і вірним, щоб 
він став богомільною книгою в 
часі Великого Посту, і щоб ця 
Літургія слуоісилася скрізь по 
наших поселеннях, де б'ється по
божне українське серце.
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Благословення Господнє на вас, 
Того благодаттю і чоловіколю- 
бієм, завжди, нині і повсякчас, і 
на віки віків. Амінь.

Дано в Римі в день Святого Бо- 
гоявлення Господа Бога і Спаса 
нашого Ісуса Христа, 6/19 січня 
1984 р.Б.



БОЖЕСТВЕННА 
ЛІТУРГІЯ 

ПЕРЕДШЕОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ

У святу і велику чотириде- 
сятницю, коли ієрей має служити 
передшеосвянену, на проскомидїі 
в неділю чинить, як звичайно: і 
як поріже перший хліб, і пожер
твує, і проколе, ріже й інші хліби, 
кажучи над кожним з них це: На 
спомин..., Як овеча..., і, Жертвуєть- 
ся..., і, Одйн з воїнів...

Тоді вливає у святу чашу вино 
і воду, кажучи, як звичайно; і по
криває їх священними покровця- 
ми, і кадить, мовлячи молитву 
предложення. І  так зачинає бо-
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жесте енну літургію, і звершує 
її, як звичайно.

Коли ж має назнаменувати хлі
би по призиванні Святого Духа, 
мовить: Хліб отб цей... в однині, 
тому що є один Христос, а Хлі
би ці, в множині не казати, І  коли 
має піднести, підносить всі ра
зом, і роздроблює перший прино
шу ваний хліб, і кладе настицю до 
святої наші, і вливає теплоту, 
як звичайно. Тоді бере й інші та 
кладе їх всіх до кивоту.

Після цього ієрей молиться, як 
звичайно, і причащається, як зви
чайно, і виконує божественне 
священнодійство за уставом.

На читанні часів ієрей в епі- 
трахилі, стоячи перед царськими 
вратами, починає: Благослов^н
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Бог наш... Читець: Амінь. По Отче
наш... ієрей мовить виголос і вхо
дить у святилище.

І  читається 3-й, 6-й і 9-й нас, а 
також обідницю.

При кінці обідниці ієрей вхо
дить у святилище й одягається 
в священину одежу, тільки назна- 
меновуюни і цілуючи, не мовлячи 
при тім нічого, крім Господу по- 
молімся над кожною одежею.

Читець читає Трисвяте, Отче 
наш... Господи, помйлуй 12 р., 
Всесвятая Трбііце... Після цього 
відкриваються царські врата, Іє 
рей мовить: Премудрість. Лик: 
Чеснішу від херувймів... Ієрей: 
Слава Тобі, Христе Боже, упован
ня наше, слава Тобі. Лик: Слава: 
і нйні. Господи, помйлуй. Тричі,
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Благослови, і ієрей мовить від
пуст.

На відпусті поминає святого, 
якого є храм і якого є день. Цар
ські двері зачиняються.

Ієрей з дияконом поклоня
ються перед святою трапезою 
тричі, кажучи тільки: Боже, мй- 
лостивий будь мені грішному. / 
цілують святе євангеліє, святу 
трапезу і напрестільний хрест. 
Л диякон виходить, і, ставши на 
звичайнім місці, виголошує:

Благословй, владйко.

Ієрей, стоячи перед святою 
трапезою у святилищі голосно 
мовить:

Благословенне царство Отця, і
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і Сйна, і Святого Духа нині і пов
сякчас, і на віки віків.

Лшс: Амінь.

І  зараз читець:

Приіідіте, поклонімся Цареві на
шому Ббгу.

Прийдіте, поклонімся Христові, 
Цареві нашому Богу.

Прийдіте, поклонімся і припа
дім до самбго Гбспода Ісуса Хри- 
ста, Царя і Бога нашого.

І  читає 103-ій псалом. А ієрей, 
ставши з відкритою головою пе
ред святими дверми, мовить сві- 
тильничні молитви, значить ве
чірні, починаючи від четвертої 
молитви, бо три перші чита
ються по єктеніях.
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ПСАЛОМ 103

Благословй, душе моя, Господа, 
Господи Боже мій, Ти возвелйчив- 
ся єсй вельми.

В ісповідання і велич-красу за
горнувся Ти: одіваєшся світлом 
як рйзою.

Ти простираєш небо як ко- 
жу, покриваючи водами височй- 
ни свої.

Ти кладеш облаки на сходжен
ня своє, ходячи на крйлах вітря- 
нйх.

Ти твориш вітрй ангелами свої
ми, і слугами своїми полумінь вог
ненний.

Ти основуєш землю на тверді її, 
не похйлиться на віки віків.

Безодня як рйза одіння її, на го
рах стануть води.
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Від погрози Твоєї побігнуть, від 
голосу грому Твогб злякаються.

Звбдяться гори, і схбдять поля 
на місце, якб Ти оснував їм.

Гранйцю Ти положйв, якбї не 
перейдуть, ні не повернуться, щоб 
покрйти з^млю.

Посилюєш джерела в ярйх, по
серед гір перейдуть вбди.

Вонй напбюють усіх звірів піль- 
нйх, дожидають онагри в спразі 
своїй.

На них птйці небесні витають, 
3-посерЄд скель вйдадуть гблос.

Ти напбюєш гбри з височйн 
своїх, плбдом діл Твоїх наситйть- 
ся земля.

Ти вирбщуєш траву для скбту, 
і з^ла на службу людям:
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Щоб видавати хліб із землі, і 
винб веселйть с^рце чоловіка.

Щоб намастйти лиц^ єл^єм, і 
хліб с^рце чоловіка укріпйть.

Наситяться дерева пільні, к^д- 
ри ливйнські, що їх ти насадйв, 
там птйці загніздяться.

Журавлйне жилйще пер^д ве- 
д^ між нйми, гбри високі бленям, 
ск^лі — прибіжище зййцям.

Ти сотворйв місяць зйдля 
сбнце пізнало зйхід свій.

Ти положйв темряву, і настала 
ніч, що в ній прохбдити будуть 
усі звірі дібрбвні.

Левенята рикають, щоб схбпи- 
ти і знайтй від Ббга пожйву для 
с^бе.

Засіяло сбнце, і зібралися, і в 
легбвищах своїх ляжуть.
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Вийде чоловік на діло своє, і 
на пр^цю свою до вечора._ г _

Які то велйчні ділй Твої, Гбспо- 
ди, все в премудрості сотворйв Ти, 
спбвнилася земля твйрі Твоєї.

Це мбре велйке і простбре, там 
гйди, якйм немй числй:

Животйни малі з велйкими, 
там кораблі перепливають.

Змій цей, що Ти йогб сотворйв, 
щоб насміхатися з ньбго. Все на 
Т^бе чек^є, щоб дйти їм пожйву 
у свій час.

Колй Ти дав їм, зберуть, колй 
Ти відкрйв руку Твою, все напбв- 
ниться блйгости.

Колй ж Ти відвернеш лиц^, во> 
нй затривбжаться, забереш їхній 
дух, то щезнуть і повернуться у 
свій прах.
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Пішлеш духа Твого, і створені 
будуть, і Ти обновиш лиц^ землі.

Нехай буде слава Господня на 
віки, возвеселйться Господь діла
ми своїми.

Він спогляне на землю і чйнить, 
що вона трясеться, доторкається 
гір, і димляться.

Заспіваю Господеві в житті 
моїм. Богові моєму співаю, поки 
я є.

Нехай солодкою буде йому бе
сіда моя, я ж возвеселюся в Го
споді.

Нехай щезнуть грішники з зем
лі, і беззаконники, щоб їх не бу
ло. Благословй, душе моя, Го
спода.

Сонце пізнало захід свій, поло- 
жйв Ти темряву, і настала ніч.
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_ г _
Які то велйчні діла Твої, Го

споди, все в премудрості сотво- 
рйв Ти.

Слава, і нині:

Алилуя, алилуя, алилуя, слава 
Тобі, Боже. Тричі.

Молитва четверта.

Невмовкаючими піснями і без
перестанними славословленнями 
святйми сйлами оспівуваний, на
повни уста наші хвалінням Твоїм, 
щоб воздати велйчення імені Тво
єму святому, і дай нам участь і 
насліддя з усіма, що воістину 
бояться Тебе і зберігають запові
ді Твої, молйтвами святої Бого- 

I родиці і всіх святйх Твоїх.
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Бо Тобі належить усяка слйва, 
честь і поклоніння, Отцю і Сйну, 
і Святому Духові, нйні і повсяк
час, і на віки віків. Амінь.

Молитва пята

Блалословін єсй, Господи Ббже, 
вседержйтелю, що відаєш ум люд
ський, що знйєш, чогб потребує
мо, багато більше ніж просимо 
абб розуміємо. Сам, чоловіколюб- 
че Царю, в усьому благйй, удо- 
вольнй нас множеством щедрбт 
Твоїх, щоб бездоганною сбвістю 
призивати святе ім'я Твоє; і не 
введй нас у спокусу, алб ізбйви 
нас  ̂від лукавого, і прбмислом 
Твоїм усі на корйсть нйшу учинй.
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Бо Тобі належить усяка слйва, 
честь і поклоніння, Отцю, і Сйну, 
і Святбму Духові, нйні і повсяк
час, і на віки віків. Амінь.

Молитва шоста

Гбсподи, Гбсподн, що держйш 
усі пречйстою Твоєю долбнею, що 
довготерпйш із-за усіх нас і жа
лієш за злбби нйші, пом’янй ще- 
дрбти і мйлость Твою, навідай 
нас Твоєю благістю і дай нам 
унйкнути і в останок теперіш
нього дня різних підступів лука
вого, і життя н^ше збережй без
печним благодаттю всесвятбго 
Твогб Духа.

Мйлістю і чоловіколюбієм єди- 
норбдного Твогб Сйна, що з Ним
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благословен єсй, з пресвятйм і 
благйм і животворящим Твоїм 
Духом, нйні і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь.

Молитва сьома

Боже велйкий і дйвний, що не
сказанною благістю і багатим про
мислом управляєш усім і добра 
світу нам дарував, і дав нам за
поруку обіцяного царства дарова
ними нам благами. Ти вчинйв, 
щоб і минулу частйну дня ми 
ухилйлися від усякого зла; даруй 
нам і останок непорочно довер- 
шйти перед святою славою Твоєю, 
оспівувати Тебе єдйного благого і 
чоловіколюбного Бога нашого.



Передшеосвячених Дарів 25

Бо Ти єсй Бог наш, і Тобі славу 
возсилаємо, Отцю, і Сйну, і Свя
тому Духові, нйні і повсякчас, і 
на віки віків. Амінь.

Молитва восьма

Ббже велйкий і всевйшній, що 
єдйний маєш безсмертя, що в світ
лі жив^ш неприступнім, що всю 
твар сотворйв у премудрості, що 
розділйв між світлом і темрявою, 
і поставив сонце володіти днем, а 
місяць та зорі володіти ніччю, що 
сподобив нас грішних і в теперіш
ній час стати п^ред лиц^м Твоїм 
в ісповідуванні, і принестй Тобі 
вечірнє славослов'я; сам, чолові- 
колюбче, справ молйтву нашу як 
кадйло перед Тобою і приймй її
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як приємний зйпах. Подйй же нам 
цей в^чір і надходячу ніч мйрну, 
одягай нас у броню світла, ізбави 
нас від стрйху нічнбго і всякої 
р^чі, що в темряві прохбдить. І 
дай сон, що його Ти дарував на 
спочйнок нашої немочі, вільний 
від усяких диявольських примйр; 
так, Владйко, благйх. Подателю, 
нехай і ми в ночі на нйших л5- 
жах, каючись споминаємо ім’я 
Твоє, і просвічувані поученням 
Твоїх заповідей, встанемо в ду
шевній радості на славослбв’я 
Твоєї благости, приносячи мо
литви і моління Твоєму мило
сердю за про^ішення нйші, і 
всіх лю д Єй  Т в о їх , я к й х , молйтва- 
ми святої Богородиці, в мйлості 
навістй.
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Бо Ти благйй і чоловіколюбець 
Бог єсй, і Тобі слйву возсилйємо 
Отцю, і Сйну, і Святбму Духові, 
нйні і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь.

По закінченні початкового 
псалма, диякон мовить єктенію:

В мйрі Гбсподу помолімся.

Лик: Господи, помйлуй.

За мир з висбт і спасання душ 
нйших Гбсподу помолімся.

Лик: Гбсподи, помйлуй.

За мир всьогб світу, дббрий 
стан святйх ббжих церкбв і з'єд
нання всіх Гбсподу помолімся.

Лик: Гбсподи, помйлуй.



За святйй храм цей і тих, що з 
вірою, благоговінням і страхом 
ббжим вхбдять до нього, Госпо
ду помол їмся.

Лик: Господи, помйлуй.

За святішого вселенського Ар- 
хиєр^я (ім'ярек) Папу Рймського, 
і за блаженнішого Патріярха на
шого (ім'ярек), і за преосвящен- 
нішого Митрополйта нашого Кир 
(ім'ярек) преосвящ^ннішого Ар- 
хиєпйскопа нашого Кир (ім'ярек), 
боголюбйвого Єпйскопа нашого 
Кир (ім'ярек), чесне пресвітерство, 
у Христі дияконство, за ввесь 
прйчет і людей Господу помо- 
лімся.
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Л и к :  Господи, помйлуй.
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За Богом бережений нарбд наш, 
за правління і все воїнство Г6- 
споду помол імен.

Лик: Господи, помйлуй.

За город цей {адо За село це 
адо За святу обйтель цю), і за 
всякий город, країну і за тих, що 
вірою живуть в них, Гбсподу по
мол імся.

Лик: Господи, помйлуй.

За добре поліття, за врожай 
плодів земнйх і часй мйрні Гб
споду помол імся.

Лик: Господи, помйлуй.

За плаваючих, подорожуючих 
(на землі і в повітрі), недужих.
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страждаючих, полонених і за спа
сання їх Гбсподу помолімся.

Лик: Гбсподн, помйлуй.

Щоб ізбйвнтнся нам від усякої 
скбрби, гніву, (бідй) і нуждн, Гб
споду помолімся.

Лик: Гбсподн, помйлуй.

Заступй, спасй, помйлуй і охо- 
ронй нас, Ббже, Твоєю благодат
тю.

Лик: Гбсподн, помйлуй.

Пресвяту, пречйсту, преблаго- 
слов^нну, слйвну Владйчнцю нй 
шу Богорбднцю і прнснодіву Ма 
рію, з усімй святймн пом’янувши 
самі себ^ і одйн бдного, і все жит 
тя н^ше Христу Ббгові віддаймо

Лик: Тобі, Гбсподн.
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Виголос: Бо Тобі належить 
усяка слйва, честь і поклоніння, 
Отцю, і Сйну, і Святбму Духові, 
нйні і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

І  по виголосі, стихословиться 
18'У катизму: До Гбспода, колй 
я був у скорббті... з поклонами на 
Алнлуя, На кожнім антифоні дия
кон мовить малу єктенію, а іє
рей виголос.

Як зачнеться стихослов я, іє
рей відходить до святого предло- 
ження і, взявши передшеосвяне- 
ний Хліб з хлібоносця, кладе його 
з великим благоговінням на свя
тий дискос, вливши у святу ча
шу вино і воду, як звичайно, не 
кажучи нічого. І, взявши кадиль
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ницю, кадить звізду і покровці, і 
покриває їх, нічого більше не ка
жучи, тільки: Молйтвами святйх 
отців наших, Господи Ісусе Криє
те Боже наш, помйлуй нас. Бо ця 
жертва передшеосвячена і звер
шена.

Якщо передшеосвячений агнець 
зберігається на престолі, перено- 
шення на жертовник звичайно 
відбувається так:

Ієрей, взявши передшеосвяче
ний Хліб з кивота, кладе його з 
великим благоговінням на свя
тий дискос. І, покадивши звізду 
і перший покровець, покриває 
святий Хліб, не кажучи нічого.

Після цього ієрей кадить прес- 
тіл кругом, а диякон іде перед
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ним зо свічкою. І, зробивши дозем
ний поклін святим дарам, ієрей 
кладе дискос на свою голову і пе
реносить його на жертовник, а 
перед ним іде диякон зо свічкою 
і кадильницею.

І  вливає у святу чашу разом 
вина і води, як звичайно, не мов
лячи нічого. І, взявши кадильни
цю, ісадить покровці, і покриває 
їх, вже більше нічого не кажучи, 
ні молитви предложення, але 
тільки: Молйтвами святйх отців 
наших, Господи Ісусе Христе Бо
же наш, помйлуй нас.

Диякон:
Ще і ще в мйрі Господу помо- 

лімся.
Лик: Господи, помйлуй.
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Заступй, спасй, помйлуй і охо- 
ронй нас, Боже, Твоєю благодат
тю.

Лик: Господи, помйлуй.

Пресвяту, пречйсту, преблаго- 
слов^нну, славну Владйчнцю нашу 
Богорбднцю і прнснодіву Марію, 
з усіма святймн пом'янувши, са
мі себе, і одйн одного, і все життя 
наше Христу Богові віддаймо.

Лик: Тобі, Гбсподи.

Молитва першого антифона:

Гбсподи, щедрий і мйлостивий, 
довготерпелйвий і многомйлости- 
вий, почуй молйтви наші і зваж 
на гблос моління нашого, вчинй
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з нами знамення на благо, настав 
нас на путь Твою, щоб ходйли ми 
в істині Твоїіі. Возвеселй серця 
наші, щоб боятися імени Твого 
святого, бо велйкий єсй Ти і тво
риш чудесй. Ти єсй Бог єдйний і 
немає подібного Тобі між богами. 
Господи: сйльний у мйлості і бла* 
гйй у могутності, щоб помагати й 
утішати, і спасйти всіх, що упо
вають на ім'я святеє Твоє.

Виголос:

Бо Твоя є влада і Твоє є цар
ство, і сйла, і слава. Отця, і Сйна, 
і Святого Духа, нйні і повсякчас, 
і на віки віків.

Лик: Амінь.
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Диякон:
Ще і ще в мйрі Господу помо- 

лімся.
Лик: Господи, помйлуй.

Заступй, спасй, помйлуй і охо- 
ронй нас, Боже, Твоєю благодат
тю.

Лик: Господи, помйлуй.

Пресвяту, пречйсту, преблаго- 
словенну, славну Владйчицю нашу 
Богородицю і приснодіву Марію, 
з усіма святйми пом’янувши, самі 
себе, і одйн одного, і все життя 
наше Христу Богові віддаймо.

Лик: Тобі, Господи.

Молитва другого антифоиа:
Господи, не осуджуй нас у Твоїй 

ярості, ані в гніві Твоїм не карай
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нас, але вчини з нами по мйлості 
Твоїй, лікарю і зцілйтелю душ 
наших. Настав нас до приста
новища волі Твоєї; просвітй очі 
сердець наших на пізнання Твоєї 
істини і даруй нам останок тепе
рішнього дня, мйрний, і безгріш
ний, і увесь час життя нашого, мо- 
лйтвами Богородиці і всіх святйх.

Виголос:

Бо Ти благйй і чоловіколюбець 
Бог єсй, і Тобі слйву возсилйємо. 
Отцю, і Сйну, і Святому Духові, 
нйні і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Диякон:

Ще і ще в мйрі Господу помо- 
лімся.
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Лик: Господи, помилуй.

Заступй, спасй, помйлуй і охо- 
ронй нас, Боже, Твоєю благодат
тю.

Лик: Господи, помйлуй.

Пресвяту, пречйсту, преблаго- 
словенну, славну Владйчицю нйшу 
Богорбдицю і приснодіву Марію, 
з усіма святйми пом’янувши, самі 
себ^, і одйн одного, і все життя 
наше Христу Богові віддаймо.

Лик: Тобі, Господи.

Молитва третього антифона

Господи Боже наш, пом’янй нас 
грішних і непотрібних рабів Тво
їх, колй призиваємо свят^ і по-
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клоняєме ім’я Твоє, і не осором нас 
вичікуванням мйлости Твоєї, ал^ 
даруй нам, Гбсподи, все чогб прб- 
снмо, для спасання, і сподббн нас 
любйтн і боятися Теб^ з усьогб 
с^рця нйшого і чинйти в усьбму 
вблю Твою.

Ієрей виголошує:

Бо Ти єсй Бог наш, Бог щоб мй- 
лувати і спасйти, і Тобі слйву воз- 
силаємо, Отцю, і Сйну, і Святбму 
Духові, нйні і повсякчас, і на віки 
віків.

Лик: Амінь.

По катизмі співається Псалом 
140: Гбсподи, візвав я до Т^бе... і
дияїсон кадить за уставом.
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ПСАЛОМ 140

Господи, візвав я до Тебе, вй- 
слухай мене.

Приспів: Вйслухай мене, Го
споди.

Господи, візвав я до Тебе, вй
слухай мене. Почуй голос моління 
мого, колй я взиваю до Тебе.

Вйслухай мене, Господи.
Нехай направиться молйтва 

моя, як кадйло п(6ред Тобою, під
ношення рук моїх, жертва вечір
няя.

Вйслухай мене, Господи.
Положй, Господи, охорону у- 

стам моїм, і двері огороди губам 
моїм.

Не наклонй серця мого до сло
вес лукавства, щоб вигадувати 
прйводи для гріхів.
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З людьмй, що чйнять беззакон
ня, і не буду причйсленим до вй- 
браних їх.

Нехай покарає мен^ праведник 
мйлістю і обвинуватить мен^, а 
єлей грішного нехай не намастйть 
головй моєї.

Бо ще і молйтва моя в уподобан
нях їх, пожертвовані булй при 
камені судді їх.

_ г
Почують слова мої, бо булй в 

сйлі. Як товща землі розірвалася 
на землі, розсіялися кості їх пе
ред адом.

Бо до Тебе, Господи, Господи, 
очі мої, на Тебе уповав я, не ві- 
діймй душі моєї.

Охоронй мене від сіті, яку за
ставили на мене, і від соблазні тих, 
що чйнять беззаконня.
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Впадуть у сіть свою грішники, 
єдйний я, аж доки пройду.

ПСАЛОМ 141 
/

Голосом моїм до Господа візвав 
я, голосом моїм до Господа по
мол йвся.

Проллю перед ним моління моє, 
печаль мою перед ним сповіщу.

Колй іщезав від мене дух мій, 
то Ти пізнав стежкй мої.

На цій путі, по якій я ходйв, 
скрйли сіть на мене.

Дивйвся я на право і споглядав, 
і не було, хто знав би мене.

Пропала втеча для мене, і нема 
хто б шукав душі моєї.

Візвав я до Тебе, Господи, я ска
зав: Ти єсй уповання моє. Ти моя 
часть на землі живйх.
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Зваж на моління моє, бо я дуже 
упокорений.

Ізбав мене від гонителів моїх, 
бо вонй скріпилися більше мене.

Стихи до стихир на Господи, 
візвав я:

Вйведи із темнйці душу мою, 
щоб сповідуватися імені Твоєму.

Мен^ ждуть праведники, дбки 
нагородиш мене.

ПСАЛОМ 129

Із глибинй візвав я до Тебе, Го
споди; Господи, почуй голос мій.

Нехай будуть вуха Твої уваж
ливі до голосу моління мого.

Якщо на беззаконня зважати
меш, Господи; Господи, хто всто
їться, бо у Тебе очйщення є.



44 Божественна Літургія

Імени Твого ради чекав я на 
Т^бе, Господи, чекала душа моя 
на слбво Твоє, уповала душа моя 
на Господа.

Від ранньої сторожі до ночі, 
від ранньої сторбжі нехай уповає 
Ізраїль на Господа.

Бо в Господа мйлість і багйте в 
Нього ізбавл^ння. І той ізбавить 
Ізрйїля від усіх беззаконь його.

ПСАЛОМ 116

Хваліть Господа, всі народи, 
хваліть Йогб, всі люди.

Бо утвердйлася мйлість Його на 
нас і істина Господня перебуває 
на віки.

Коли ж співці почнуть Слава: 
і нйні, відкриваються царські
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врата. Вхід з кадильницею. Коли 
ж мається читати євангеліє, в 
празник храму, або святого, або 
страсний тиждень, тоді вхід з 
євангелієм. Диякон говорить ти
хо до ієрея: Господу помолімся, 
а ієрей цю молитву входу.

Молитва входу:

Ввечері і вранці і опівдні хва
лимо, благословимо, благодаримо, 
і молимось до Тебе, Владйко всіх, 
чоловіколюбче Господи; направ 
молйтву нашу як кадйло перед 
Тобою, і не дай нахил йти сердець 
наших до слів або помислів лука
вих, але ізбав нас від усього, що 
ловить душі наші, бо до Тебе, Го
споди, Господи, очі наші, і на Тебе
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ми уповали, не посором нас, Боже 
наш.

Бо Тобі належить усяка слава, 
честь і поклонення. Отцю, і Сйну, 
і Святому Духові, нйні і повсяк
час, і на віки віків. Амінь.

По закінченні стихири мовить 
диякон або ієрей голосно:

Премудрість, прості.

І  люди співають:

Світло тйхе святої слави без
смертного Отця небесного, свя
того, блаженного, Ісусе Христе, 
прийшовши на захід сонця, поба
чивши світло вечірнє, оспівуємо 
Отця, і Сйна, і Святого Духа, Бога; 
достбін єсй у всі часй оспівува
ним бути голосами преподобни
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ми, Сйну Божий, що даєш життя 
всьому світу, ради чого ввесь світ 
славить Тебе.

Диякон: Будьмо уважні.
Ієрей: Мир всім.
Диякон: Премудрість. Будьмо 

уважні.
Читець співає прокімен.
Диякон: Премудрість.
Читець: З Кнйги Буття читання.

Диякон: Будьмо уважні.
Читець читає паремію. Тоді 

другші прокімен.

Після цього диякон виголошує: 

Повеліте.

По закінченні цього, ієреіХ, дер
жачи свічник зі свічею і кадиль
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ницею обома руками, дивлячись 
на схід, чинить знак хреста і го
лосно мовить:

Премудрість, прості.

Обернувшись на захід до наро
ду, знову чинить знак хреста 
і каже:

Світло Христове просвіщає всіх.

Читець: З кнйги Прйтчей чи
тання.

Диякон: Будьмо уважні.

І  читець читає паремію; а як
що на другий день має бути я- 
кесь свято або полиєлей, чита
ється паремії празника або свя
того.
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Зачиняються царські врата. По 
закінченні паремій ієрей каже: 
Мир тобі. Диякон: Премудрість.

Читець серед церкви, а звичай
но ієрей у святилищі від перед
ньої сторони святої трапези, 
співає:

Нехай направиться молйтва 
моя як кадйло перед Тобою, під
ношення рук моїх, жертва вечір
няя.

По співі читця, або ієрея, лик 
співає те саме.

Читець або священик, стоячи 
з південної сторони, співає стих 
1-й:

Господи, візвав я до Тебе, вй- 
слухай мене. Почуй голос моління 
мого, колй я взиваю до Тебе.

Лик: Нехай направиться...
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Читеиь або ієрей, стоячи зі 
східної сторони, співає стих 2-й:

Положй, Господи, охорону у- 
стам моїм, і двері огороди губам 
моїм.

Лик: Нехай направиться...

Читець або ієрей, стоячи з пів
нічної сторони, співає стих 3-й:

Не наклонй серця мого до сло
вес лукавства, щоб вигадувати 
прйводи для гріхів.

Лик: Нехай направиться...

І  знову читець, або священик 
з передньої сторони святої тра
пези, співає:

Нехай направиться молйтва 
моя, як кадйло перед Тобою.
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І лик співає:
Підношення рук моїх, жертва 

вечірняя.
Треба знати, що, коли читець 

або ієрей співає: Нехай направить
ся молйтва моя, як кадйло пе
ред Тобою... кадить ієрей святу 
трапезу на початку і в кінці 
кожного стиха, якого співає; 
а коли ієрей співає, люди мо
ляться навколішках; коли ж спі
ває лик, ієрей зі служачими в 
святилищі стає на коліна, моля
чись, По закінченні робимо три 
поклони.

Якщо є празник святого, або 
храмове свято припаде в посні 
дні, тоді диякон або ієрей мо
вить: Будьмо уважні, і читець 
прокімен Апостола. Тоді чи
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тається Апостол, співається 
Алилуя і читається євангеліє.

Диякон мовить єктенію.
Промовмо всі з усієї душі і з 

усієї мйслі нашої промовмо.
Лик: Господи, помйлуй.
Господи вседержйтелю, Боже 

отців наших, молимось Тобі, вй- 
слухай і помйлуй.

Лик: Господи, помйлуй.
Помйлуй нас, Боже, по велйкій 

мйлості Твоїй, молимось Тобі, вй- 
слухай і помйлуй.

Лик: Господи, помйлуй. Тричі,

Молитва усильного благання.
Господи Боже наш, усйльне це 

моління приймй від рабів Твоїх і
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помилуи нас по множеству мило- 
сти Твоєї; і щедроти Твої зішлй на 
нас і на всіх людей Твоїх, що очі
кують від Тебе багатої мйлостн.

В приходських храмах:

Ще молимось за святішого все
ленського Архиєрея ім'ярек Папу 
Рймського, і за блаженнішого Па- 
тріярха нашого ім'ярек, і за пре- 
освященнішого Митрополйта на
шого Кир ім'ярек, преосвященні- 
щого Архиєпйскопа нашого Кир 
ім'ярек, або боголюбйвого Єпйс- 
копа нашого Кир ім'ярек, за тих, 
що служать і послужйли у святім 
храмі цім, і за отців наших духов
них, і всю во Христі братію нашу.

Лик: Господи, помйлуй. Тричі,
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В монастирях:
Ще молимось за святішого все

ленського Архиєр^я ім'ярек Папу 
Рймського, і за блаженнішого Па- 
тріярха нашого ім'ярек, і за пре- 
освященнішого Митрополйта на
шого Кнр ім'ярек, преосвященні- 
шого Архнєпйскопа нашого Кир 
ім'ярек, або боголюбйвого Єпйс- 
копа нашого Кир ім'ярек, і за все- 
чесніших отців наших Архиман- 
дрйта ім'ярек, Протоігумена ім'я
рек, Ігумена ім'ярек, за тих, що 
служать і послужйли у святій 
обйтелі цій, і за отців наших ду
ховних, і всю во Христі брйтію 
нашу.

Лик: Господи, помйлуй. Тричі.

Ще молимось за Богом бере-
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ж^ний нарбд наш, за правління і 
за все вбїнство.

Лик: Гбсподи, помйлуй. Тричі.

Ще мблимось за предстоячих 
люд^й, що очікують від Т^бе ве- 
лйкої і багйтої мйлости, за тих, 
що твбрять нам милостиню^ і за 
всіх православних християн.

Лик: Гбсподи, помйлуй. Тричі.

Виголос:

Бо милостйвий і чоловіколю- 
бець Бог єсй, і Тобі славу возсила- 
ємо, Отцю, і Сйну, і Святбму Ду
хові, нйні і повсякчас, і на віки ві
ків.

Лик: Амінь.



Знову диякон мовить єктенію.

Помоліться, оглаш^нні, Гбспо- 
деві.

Лик: Господи, помйлуй.

Вірні, за оглаш^нних помолім- 
ся, щоб Госпбдь помйлував їх.

Лик: Господи, помйлуіі.

Огласйв їх словом істини.

Лик: Господи, помйлуй.

Відкрйв їм євангеліє правди.

Лик: Господи, помйлуй.

Приєдинйв їх до святої своєї 
соборної і апостольської церкви.

Лик: Господи, помйлуй.
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Спасй, помйлуй, заступй й охо< 
ронй їх, Ббже, Твоєю благодйтпо.

Лик: Господи, помйлуй.

Оглаш^нні, голови вйші Гбспо- 
деві приклоніть.

Лик: Тобі, Господи.

Молитва за оглашенних:

Боже, Ббже наш, создйтелю і 
створйтелю всього, що хочеш, щоб 
усі спаслйся і прийшлй до розу
міння істини, споглянь на Твоїх 
рабів оглашенних і ізбав їх від 
давньої омани і підступу супро> 
тйвного; і призовй їх до вічного 
жйття, просвіщаючи їх душі і ті- 
лй, і приєднуючи їх до словесного
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Твогб стйда, як^ ім’ям Твоїм свя- 
тйм називається.

Виголос:
Щоб і вонй з нами славили пре- 

чесн^ і велйчне ім'я Твоє, Отця, 
і Сйна, і Святого Духа, нйні і по
всякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Ієрей простирає ілитон.

Диякон:
Всі оглашенні, вййдіть; огла- 

ш^нні, вййдіть; всі оглашенні, вйй
діть, щоб ніхто з оглаш^нних не 
залишйвся, тільки вірні; ще і ще 
в мйрі Господу помолімся.

Лик: Гбсподи, помйлуй.
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Це кажеться тільки аж до се
реди четвертого тижня посту; 
а від середи четвертого тижня, 
як ієрей виголосить: Щоб і вони з 
нйми слйвили..., диякон мовить і 
ці прошення, тільки на службах 
передшеосвячених дарів, хоч би 
і в празничний день, крім субот  
і неділь:

Всі оглаш^нні, вййдіть; оглаш^н- 
ні вййдіть; всі, що до просвічення, 
приступіть: помоліться ви, що до 
просвічення.

Лик: Господи, помйлуй.
Вірні, за братів, що до святбго 

просвічення готуються, і спасання 
їх, Гбсподу помолімся.

Лик: Господи, помйлуй.
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Щоб Господь Бог наш утвердйв 
їх і укріпив.

Лик: Гбсподи, помйлуй.
Просвітйв їх просвіченням ро

зуму і благочестя.
Лик: Господи, помйлуй.
Сподобив їх у належну пору ку

пелі зновубуття, відпущення грі
хів, і од^жі нетління.

Лик: Господи, помйлуй.
Новородйв їх водбю і духом.
Лик: Господи, помйлуй.
Дарував їм звершення віри.
Лик: Господи, помйлуй.
Приєдинйв їх до святого свого 

і вйбраного стада.
Лик: Господи, помйлуй.
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Спасй, помйлуй, заступй і охо- 
ронй їх, Ббже, Твоєю благодаттю.

Лик: Господи, помйлуй.

Ви, що до просвічення, голови 
ваші Господеві приклоніть.

Лик: Тобі, Господи.

Молитва за тих, що готують^ 
ся до святого просвічення,

Явй, Владйко, лиц^ Твоє на тих, 
що готуються до святого просві
чення, і прагнуть стрястй гріхов
ну сквернь, озорй їх помисел, 
упевнй їх у вірі, утвердй в надії, 
совершй в любові, вчинй чеснйми 
членами Христа Твого, що дав 
себе як ізбавління за душі наші.
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Виголос:

Бо Ти єсй просвічення нйше, і 
Тобі славу возсилйємо, Отцю, і 
Сйну, і Святому Духові, нйні і 
повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Диягсон:

Всі, що до просвічення, вйіідіть; 
ви, що до просвічення, вййдіть; 
всі оглашенні вййдіть, щоб ніхто 
з оглашенних не залишйвся, тіль
ки вірні; ще і ще в мйрі Господу 
помолімся.

Лик: Господи, помйлуй.

Досі те, що від середи четвер
того тижня посту.
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Молитва вірних перша:

Боже велйкий і хвальний, що 
животворящою смертю Христй 
Твогб переставив нас від тління 
в нетління. Ти вйзволь всі нйші 
почуття від прйстрасного умер
твіння, поставивши їм за доброго 
провідника внутрішню розсудли
вість; і око, отже, нехай не при
стане ні на якйй пбгляд лукавий, 
а слух нехай буде замкнений для 
пустйх слів, язйк же нехай очис
титься від слів непристойних; 
очйсть же наші губи, що хва
лять Тебе, Господи; учинй, щоб 
руки наші здержувалися від злих 
учйнків, а діяли тільки те, що доб- 
ровгодне Тобі, утверджуючи всі 
наші члени і мйслі благодаттю 
Твоєю.
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Диякон:
Заступй, спасй, помйлуй і охо- 

ронй нас, Ббже, Твоєю благодат
тю.

Лик: Господи, помйлуй.
Диякон: Премудрість.

Ієрей виголошує:
Бо Тобі належить всяка сл^ва, 

честь і поклонення, Отцю, і Сйну, 
і Святому Духові, нйні і повсяк
час, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Диякон:
Ще і ще в мйрі Господу помо- 

лімся.
Лик: Господи, помйлуй.
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Молитва вірних друга:

Владйко святйй, преблагйй, мо
лимо Теб^ багатого в мйлості, мй- 
лостивий будь нам грішним; і со- 
творй нас достойними прийняти 
єдинородного Твого Сйна і Бога 
нашого, царя слави. Ось бо пре- 
чйсте Його тіло, і животворяща 
кров, що в цей час входять у не- 
вйдимому супроводі множества 
воїнства небесного, мйють пред- 
ложйтися на цій тайній трапезі, 
а їх причастя неосудно нам да
руй, щоб ми осяяні нйми мислен- 
ним оком, стали синами світла і 
дня.

Диякон:

Заступй, спасй, помйлуй і со-
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хранй нас, Боже, Твоєю благодат
тю.

Лик: Господи, помйлуй.
Диякон: Премудрість.

Ієрей виголошує:
За даром Христа Твого, що з 

ним благословен єсй, з пресвятйм 
і благйм і животворящим Твоїм 
Духом, нйні і повсякчас, і на віки 
віків.

Лик: Амінь. І співається:
Нйні сйли небесні з нами невй- 

димо служать: ось бо входить цар 
сл^ви, ось жертва тайна совер- 
шенна супроводиться в славі. З 
вірою і любов'ю приступім, щоб 
нам причасниками життя вічного 
бути: алилуя, алилуя, алилуя.
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Як це ж співається, входить 
диякон північною стороною у  
святилище, відчиняє царські вра- 
та, кадить святу трапезу тіль
ки посередині тричі, і святе 
предложення і ієрея, і ставши 
разом, мовлять: Нйні сйли не
бесні... тричі.

І, поклонившись тричі, відхо
дять до предложення; і взявши 
ієрей воздух, кладе на рамено 
дияконові, святий же дискос з 
божественними таїнами бере 
правицею і кладе на свою голову; 
чашу ж з вином, взявши в свою 
лівицю, несе при грудях.

А диякон, тільки з кадильни
цею йде попереду і кадить час
то; йдучи ж нічого не мовлять, 
ввійшовши у святилище, кладе
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їх ієрей за звичаєм на святій 
трапезі, здіймає покровці зі свя
тих дарів і покриває їх воздухом, 
не мовлячи над ними нічого, тіль
ки їх кадить. І по вході зі свя
тими дарами, як кінчиться: Нй- 
ні сйли небесні..., творимо три 
поклони. І зачиняються царські 
врата.

Диякон виходить на звичайне 
місце і мовить:

Сповнім вечірню молйтву нашу 
Господеві.

Лик: Господи, помйлуй.

За предложені і передшеосвяче- 
ні чесні дарй Господу помолімся.

Лик: Господи, помйлуй.
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Щоб чоловіколюбець Бог наш, 
прийнявши їх у святйй і пренеб^с- 
ний і мисл^нний свій жертовник, 
як приємний запах духовний, зіс
лав нам божественну благодйть і 
дар Святого Духа, помолїмся.

Лик: Господи, помйлуй.
Щоб ізбавитися нам від усякої 

скбрби, гніву, (бідй) і нужди, Го
споду помолїмся.

Лик: Господи, помйлуй.

Молитва по поставленні свя
тих таін.

Боже невимовних і невйдимих 
таїн, в тебе є схбвані скарби пре- 
мудрости і розуму; Ти відкрив 
нам служіння цієї служби, і з-за 
багатого Твого чоловіколюбія по
ставив нас грішних приносити То
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бі дарй і жертви за наші гріхй і 
людські невідання; Ти сам, невй- 
димий царю, що твориш діла ве- 
лйкі і недослідні, славні і надзви
чайні, якйм немає числа, спо
глянь на нас, недостойних рабів 
Твоїх, що стоять перед святйм 
цим жертовником, як перед херу- 
вймським Твоїм престолом, на 
якому єдинорбдний Твій Син і 
Бог наш спочиває під страшнйми 
таїнствами, що лежать перед на
ми; вйзволивши і нас, і вірних 
людей Твоїх від усякої нечистотй, 
освятй душі і тіла всіх нас освя
ченням невід'ємним, щоб ми з 
чйстим сумлінням, з незасором- 
леним лицем, з просвіченим сер
цем причащаючися цих боже
ственних святощів і оживотворю-
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вані нйми, з'єдинйлися з самйм 
Христом Твоїм, істинним Ббгом 
нашим, що сказав: хто їсть моє 
тіло і хто п’є мою кров, в м^ні пе
ребуває і я в ньбму: щоб ми, як 
посилиться і житиме в нас Слбво 
Твоє, Гбсподи, ст^ли храмом пре- 
святбго і поклоняємого Твбго Ду
ха, вйзволені від усякого дия
вольського підступу, що докбну- 
ється ділом, абб слбвом, абб пб- 
мислом, і одержали обіцяні нам 
блйга, з усім^ святйми Твоїми, 
що від віку Тобі благовгбдні 
булй.

Диякон:
Заступй, спасй, помйлуй і охо- 

ронй нас, Ббже, Твоєю благодат
тю.

Лик: Гбсподи, помйлуй.
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В^чера всього звершеного, свя
того, мйрного і безгрішного у Го
спода просім.

Лик: Подйй, Господи.
Ангела мйру, вірного наставни

ка, хоронйтеля душ і тіл^с наших 
у Господа просім.

Лик: Подай, Господи.
Прощення 1 відпущення гріхів 

і прогріш^нь наших у Господа 
просім.

Лик: Подай, Господи.

Доброго і пожиточного душам 
нашим і мйру для світу у Госпо
да просім.

Лик: Подай, Господи.

Осталий час життя нашого в
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мйрі і покаянні скінчйти у Госпо
да просім.

Лик: Подай, Господи.
Християнської кончйни життя 

нашого, безболізної, бездоганної, 
мйрної, і доброго одвіту на стра
шнім судищі Христбвім просім.

Лик: Подай, Гбсподи.
Єдність віри і причастя Свято

го Духа вйпросивши, самі себ^, і 
одйн одного, і все життя нйше 
Христу Богові віддаймо.

Лик: Тобі, Господи.

Ієрей виголошує:
І сподоби нас, Владйко, зі смі- 

лйвістю, неосудно сміти призива
ти Тебе, небесного Бога Отця, і 
мовити.
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Лик:
Отче наш, Ти, що єсй на небе

сах, нехай святиться ім’я Твоє, 
нехйй прййде царство Твоє, нехйй 
буде воля Твоя, як на н^бі, так і 
на землі. Хліб наш насущний дай 
нам днесь, і простй нам довгй на
ші, як і . ми прощаємо довжникйм 
нашим, і не введй нас у спокусу, 
але ізбави нас від лукавого.

Ієрей виголошує:
Бо Твоє єсть царство, і сйла, і 

слава. Отця, і Сйна, і Святбго Ду
ха, нйні і повсякчас, і на віки 
віків.

Лик: Амінь.
Ієрей: Мир всім.
Лик: І духові твоєму.
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Диякон:
Гблови вйші Господові прикло

ніть.
Лик: Тобі, Господи.

Ієрей, схиляючись молиться.
Боже, єдйний благйй і мило

сердний, що жив^ш на висбтах і 
споглядаєш на смиренних, спо
глянь милосердним бком на всіх 
людей Твоїх, і захоронй їх; і спо- 
дбби всіх нас неосудно причастй- 
тися цих Твоїх животворящих 
таїн; бо перед Тоббю ми схилйли 
свої гблови, очікуючи від тебе 
багатої мйлости.

Виголос:
Благодаттю і щедрбтами і чоло- 

віколюбієм єдинорбдного Сйна
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Твогб, що з ним благослов^н 
єсй, з пресвятйм  ̂ і благйм і 
животворящим Твоїм Духом, нй- 
ні і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Ієрей молиться:
Зглянься, Господи Ісусе Христ^ 

Ббже наш, від святбго жилйща 
Твого і від престолу слави цар
ства Твогб і прийдй, щоб освятйти 
нас, Ти, що вгорі з Отцем сидйш 
і тут з нйми невйдимо перебува
єш, і сподбби нас могутньою Тво
єю рукбю подати нам пречйсте 
Твоє тіло і чесну кров, а ч^рез 
нас всім людям.

По молитві ж ієрей і диякон 
поклоняються тричі, мовлячи:
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Боже, милостйвий будь мені 
грішному.

А ієрей, коли ще покриті бо
жественні дари, вложивши руку, 
доторкається животворящого 
Хліба з благоговінням і великою 
пошаною. І, коли диякон мовить:

Будьмо уважні.

Ієрей виголошує:
Пер^дшеосвячене святеє свя

тим.

Лик:
Єдйн свят, єдйн Господь, Ісус 

Христос, на славу Бога Отця. А- 
мінь.

Ієрей відкладає святий воз- 
дух, диякон же входить у  свя
тилище і, ставши коло ієрея,
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мовить:
Роздробй, владйко, святий хліб.
Ієрей роздроблює його з вели

кою увагою на чотири насті, 
мовлячи.

Роздроблюється і розділюється 
агнець божий, роздроблюваний і 
нероздільний, що його завжди 
їдять і ніколи не з’їдають, ал^ при- 
часників він освячує.

І вкладає частицю в чашу, ні- 
чого не кажучи; диякон вливає 
теплоту до чаші, не мовлячи ні
чого і стоїть оподалік.

Лик же співає причасний: Спо
живіте і збагніте, що благйй Го- 
спбдь: алилуя, алилуя, алилуя.

Якщо читалося апостол і єван
геліє святого або храма, співа
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ється і другий указаний принас- 
ний.

Ієрей же мовить:
Дияконе, приступй.

І, прийшовши диякон, творить 
поклін благоговійно, просячи про- 
щення, і мовить:

Ото прихбджу до безсмертного 
царя і Бога нашого.

І: Подай мені, владйко, чеснб 
і св я т Є  т іл о  Господа і Ббга і Спй- 
са нашого Ісуса Христ^.

Ієрей же, взявши одну настицю 
святих таїн, дає дияконові, мов
лячи:

Ім'ярек священодияконові, по
дається ч є с н Є  і  св я т Є  і  пречйсте
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тіло Господа і Бога, і Спаса на
шого Ісуса Христй на відпущення 
гріхів його і на життя вічне.

І диякон, поцілувавши руку, що 
подає йому, відходить і стоїть 
за святою трапезою; і, схилив
ши голову, молиться, як і ієрей, 
кажучи: Вірую, Господи... і про- 
не. Подібно і ієрей, взявши одну 
настицю святих таін, мовить:

Чесн^ і пресвяте тіло Господа і 
Бога і Спаса нашого Ісуса Хрис- 
тй подається мені ім'ярек ієреєві, 
на відпущення гріхів моїх і на 
життя вічне. Амінь.

І, схиливши голову, молиться, 
кажучи:

Вірую, Господи, і ісповідую, що 
Ти єсй воістину Христос, Син Бога
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живого, що прийшов у світ гріш
ників спастй, з яких перший я.

Також:
Вечорі Твоєї тййної днесь, Сйну 

Ббжий, меи^ причасиика приймй,
бо ворогйм Твоїм тайни не повім 
і поцілунку не дам Тобі, як Юда, 
ал^, як розбійник, сповідаюся То
бі:

Також:
Пом'янй мене, Господи, колй 

прййдеш у царстві Твоїм.
Пом'янй мен^. Владико, колй 

прййдеш у царстві Твоїм.
Пом'янй мене, Святйй, колй 

прййдеш у царстві Твоїм.
Нехай не на суд і не в осуджен

ня буде мені причастя святйх
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Твоїх т^н , Гбсподи, а на зцілення 
душі і тіла.

Ббже, мнлостйвий, будь мені 
грішному.

Ббже, очйсти мої гріхй і помй- 
луй мен^.

Без чнслй нагрішйв я, Гбсподн, 
простй мені.

І так причащаються святих 
таїн зі страхом і всякою дбайли
вістю.

Ієрей, взявши губку, обтирає 
руку, кажучи: Слйва Тобі, Ббже, 
тричі. І поцілувавши губку, кла
де її на місце.

Диякон же, взявши святий дис- 
кос, підносить над святу чашу і 
спрятує святе, не кажучи нічо
го; і, поклонившись тричі, від-
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ниняє царські врата, і, взявши 
святу нашу, мовить:

Приступіте.

Лик співає:
Благословлю Господа на всякий 

час. Алилуя.
Причастя вірних відбуваєть

ся, як на літургіі Йоана Золо- 
тоустого.

Ієрей, причащаючи, мовить:
Чесного, і пресвятого, і пречйс- 

того тіла Господа і Бога, і Спйса 
нашого Ісуса Христа причаща
ється раб божий (раба ббжа) імя- 
рек на відпущення гріхів своїх і 
на життя вічне. Амінь.

Тоді ієрей кадить святе, від
дає кадило дияконові і, взявши
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святий дискос, кладе на голову 
диякона; а диякон, взявши його 
з благоговінням, звертається до 
народу, нічого не мовлячи, відхо
дить до предложення і кладе 
його.

Ієрей же поклонившись, взявши 
святу чашу і обернувшись до 
людей, мовить тихо:

Благословен Бог, що просвічує 
і освячує нас.

І голосно:

Завжди, нйні і повсякчас, і на 
віки віків.

І відносить святе до предло
ження.

Лик: Амінь.
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Благодаримб Тебе, Христе Бо
же наш, що сподобив єсй нас бу
ти причасниками Твого пречйсто- 
го тіла і Твоєї чесної крови, про- 
лйтої за ввесь світ, на відпущення 
гріхів, таїнства Твого промислу. 
Алилуя, алилуя, алилуя.

Диякон мовить:
Прості, прийнявши божествен

них, святйх, пречйстих, безсмерт
них, небесних і животворящих, 
страшнйх Христових таїн, достой
но благодарім Господа.

Ликі Господи, помйлуй.
Заступй, спасй, помйлуй і охо- 

ронй нас. Боже, Твоєю благодат
тю.

Лик: Господи, помйлуй.
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Вечір весь звершений, святйй, 
мйрний і безгрішний вйпросивши, 
самі себе, і одйн одного, і все 
життя наше Христу Богові від
даймо.

Лик: Тобі, Господи.

Ієрей молиться тихо:

Благодаримо Тебе, Спаса всіх 
Бога, за всі блйга, які Ти подйв 
нам, і за причастя святого тіла і 
крови Христа Твого, і молимось 
до Тебе, Владйко чоловіколюбче: 
захоронй нас під покровом крил 
Твоїх, і дай нам аж до останнього 
нашого віддиху достойно прича
щатися Твоїх святощів, на про- 
свічення душі і тіла, в насліддя не
бесного царства.
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Виголос:
Бо ти єсй освячення нйше і То

бі сл^ву возсилаємо, Отцю, і Си
ну, і Святому Духові, нині і пов
сякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.
Ієрей: В мйрі вййдім.
Лик: В імені Господнім.
Диякон: Гбсподу помолімся.
Лик: Господи, помйлуй.

Ієрей виголошує заамвонну мо
литву:

Владйко вседержйтелю. Ти всю 
твар премудрістю створйв і неви
мовним Твоїм промислом, і велй- 
кою благістю ввів нас в ці священ
ні дні, на очйщення душ і тіл^с, 
на здержання прйстрастей, для



88 Божественна Літургія

надії воскресання; Ти в сорока 
днях вручйв скрижалі, богомпй- 
сані письмена угодникові Твоєму 
Мойсееві, подйй і нам, благйй, 
добрим подвигом подвизатися, час 
посту завершйти, віру неподіль
ну зберегтй, голови невйдимих 
зміїв сокрушйти, і переможцями 
гріха явйтись, і неосудно достйг- 
нути поклонйтися святому вос- 
кресенню. Бо благословйлося і 
прославилося пречесне і велйчне 
ім'я Твоє, Отця, і Сйна, і Святого 
Духа, нйні і повсякчас, і на віки 
віків.

Лик: Амінь.
Будь ім'я Господнє благословен

не від нйні і до віку. Тричі. І Пса
лом ІЗ.
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Благословлю Господа на всякий 
час, завжди хвала Його в устах
моїх.

V Господі похвалиться душа 
моя, нехай почують лагідні і воз- 
веселяться. І

Возвелйчте Господа зо мною, і 
вознесімо ім'я його вкупі.

я  шукав Господа, і Він вйслу- 
хав мене, і від усіх скорбот моїх 
ізбавив мене.

Приступіть до Нього і просві
тіться, і лиця ваші не пости- 
даються.

Оцей убогий візвав, і Господь 
вйслухав його, і від усіх скорбот 
його спас його.

Ополчйться ангел Господень 
навкруг тих, що бояться Його, і 
ізбавить їх.
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Вкусіте і вйдіте, що благйй Го
сподь; блажен муж, що уповає на 
Нього.

Бійтеся Господа, всі святії Йо- 
г6, бо нема недостатку в тих, що 
бояться Його.

Багаті збідніли і зголодніли, а 
тим, що шукають Господа не за
бракне ніякого добра.

Прийдіте, чада, послухайте ме
не, страху Господнього навчу вас.

Хто є той чоловік, що, люблячи 
життя, бажає вйдіти дні благі?

Стрймай язйк твій від зла і гу
би твої, щоб не говорйти лести.

Відхйлися від зла і творй добро, 
шукай мйру і біжй за ним.

Очі Господні на праведних, а 
уші Його на молйтву їх.
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Лице ж  Господнє проти тих, 
що творять зло, щоб вйкоренити 
з землі пам'ять їх.

Візвали праведні, і Господь вй- 
слухав їх, і від усіх скорбот їх із
бавив їх.

Блйзький Господь до сокруше- 
них серцем, і смиренних духом 
спасе.

Багато скорбот у праведних, і 
від усіх них ізбавить їх Господь.

Охороняє Господь всі кості їх, 
ні одна з них не сокрушиться.

Смерть грішників люта, і ті, що 
ненавидять праведного, згрішать.

Ізбавить Господь душі рабів 
своїх, і не згрішать усі, що упо
вають на Нього.
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Молитва на споживання свя
тих Дарів:

Господи Боже наш, що ввів нас 
в ці священні дні, і зробйв нас 
причасннками страшнйх Твоїх та- 
їн, приєднай нас до Твого словес
ного стада і вчинй нас наслідни- 
ками Твого царства, нйні і пов
сякчас і на віки віків. Амінь.

Ієрей виходить і, ставши на 
звичайнім місці, роздає антидор.

І після цього мовить:
Благословення Господнє на вас, 

Того благодаттю і чоловіколюбієм 
завжди, нйні і повсякчас, і на ві
ки віків.

Лик: Амінь.
Диякон: Премудрість.
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Лшс: Чеснішу від херувймів і 
незрівн5іно славнішу від серафй- 
мів, що без зотління Бога Слово 
породйла, сущу Богородицю, Те
бе величаємо.

Ієрей: Слава Тобі, Христе Бо
же, уповання наше, слава Тобі.

Лик: Слава: і нйні. Господи, по- 
мйлуй. Тричі. Благословй.

Ієрей:

Христос істинний Бог наш, мо 
лйтвами пречйстої своєї Матері
(і проне за днем і святого, ім'я 
рек, якого є храм, і якого є день) 
і всіх святйх, помйлує і спасе нас 
як благйй і чоловіколюбець.

Лик: Амінь.
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Так робить відпуст до страс
ного тижня: бо у страсний тиж
день кажеться свій відпуст:

Господь, що гряде на вольную 
страсть спасення нашого ради, 
Христос істинний Бог наш, мо- 
лйтвами пречйстої своєї Матері, 
святйх славних і всехвальних 
апостолів, святйх праведних бо- 
гоотців йоакйма і Анни, і всіх 
святйх помйлує і спасе нас, як 
благйй і чоловіколюбець.

Кінець божественної літургії 
передшеосвячених Царів.



молитви по СВЯТІМ
ПРИЧАСТЮ

Коли гідно запринастишся жи- 
вотворящих таїнств енних да
рів, заспівай зараз з радости, 
вельми благодари й оце тепло з 
душі говори Богові:

Слава Тобі, Боже. Слава Тобі, 
Боже. Слава Тобі, Боже.

Тоді оцю благодарну молитву

Благодарю Тебе, Господи Боже 
мій, що Ти не відкйнув мене гріш
ного, але сподобив мене бути при- 
часником Твоїх святощів. Благо- 
дарю Тебе, що Ти сподобив мене 
недостойного причастйтися Твоїх 
пречйстих і небесних дарів. Але,
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Владйко Чоловіколюбче, Ти, що 
ради нас умер і воскрес та дару
вав нам ці страшні і животворя- 
щі таїнства на благодіяння й о> 
свячення душ і тіл наших, дай, 
щоб вонй булй й мені на зціленш 
душі і тіла, на прогнання всього 
супротйвного, на просвічення о- 
чей мого серця, на мир моїх ду
шевних сил, на віру непостйдну, 
на любов нелицемірну, на повно
ту мудрости, на додержування 
Твоїх заповідей, на збільшення 
Твоєї божественної благо дати і 
на присвоїння Твого царства: щоб 
я, нйми охоронюваний у Твоїй 
святості, завжди пам'ятав про 
Твою благодать і вже жив не для 
с^бе, але для Тебе, нашого вла- 
дйки і доброчйнця, і так, відій
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шовши з цього життя в надії на 
життя вічне, досягнув непроми- 
наючого спокою, де безнастанний 
голос тих, що торжествують, і 
безконечна насолода тих, що о- 
гл я дають невимовну красоту Тво
го облйччя, бо Ти єсй істинне 
прагнення і несказанна радість 
тих, що Тебе люблять, Христе, 
Боже наш, і Теб^ оспівує все со-
творіння на віки. Амінь.

/

Молитва св. Василія Великого
Владйко Христе Боже, царю ві

ків і творче всього, б|[<^грдарі6 Те
бе за всі блага, якйми Ти мене об-_ <

дарував, і за причастя Твоїх пре- 
чйстих і животворящих таїнств. 
Тому благаю Тебе, благйй і чоло- 
віколюбче: охоронй мен^ під Тво
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їм покровом і в тіні крил Твоїх 
та обдаруй мене чйстою совістю, 
щоб я аж  до мого останнього 
віддиху достойно причащався 
Твоїх святощів на відпущення 
гріхів і на життя вічне. Бо Ти є 
хліб життя, джерело святости, 
податель благ, і Тобі славу возси- 
лаємо з Отцем і Святйм Духом, 
нйні і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь.

Молитва 
св. Йоана Золотоустого 

Таїнственно удостоївшись бути 
причасником Твого пречистого ті
ла і чесної крови, оспівую і бла
гословлю, поклоняюся і славлю і 
величаю спасіння Твої, Господи, 
нйні і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь.
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Молитва св. Йоана Дамаскина

Боже, Боже мій, непостоянний 
і невйдимий вогню, Ти, що чйниш 
Ангелів своїх вогнем горющим. 
Ти, що в Твоїй несказанній лю
бові передав мені на пожйву Твоє 
божественне тіло і прийняв мене 
за причасника свого божества ра
ди прййняття Твого пречйстого 
тіла і чесної крови: пронйкни усе 
моє тіло і дух, крізь мої кости і 
мозки! Гріхй мої спалй, душу 
мою просвітй й ум мій прояснй! 
Тіло освятй й обйтель в мені со- 
творй разом із благословенним 
Твоїм Отцем і всесвятйм Духом, 
щоб і я був у Тобі завжди, зара
ди молитов Твоєї пречйстої Ма
тері і всіх святйх Твоїх. Амінь.



100 Молитви

Інша молитва

Господи Ісусе Христе, Боже 
наш! Нехай Твоє свят^ тіло буде 
мені на життя вічне і Твоя чесна 
кров на відпущення гріхів! А 
оц^ благодйрення, нехаіі буде ме
ні на радість, здоров'я і потіху. 
На Твоєму ж  страшнбму й дру
гому пришестю сподоби мене 
грішного достойним станути пра
воруч слйви Твоєї, молйтвами 
Твоєї пречйстої Матері і всіх свя
тих.

Молитва до Пресвятої 
Богородиці

Пресвята Владйчйце Богоро
дице, світло моєї затьмареної ду
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ші, надіє, покрове, прибіжище, 
потіхо і радосте моя! Благодарю 
Тебе, що Ти сподобила мене не- 
достойного бути причасником 
пречйстого тіла і чесної крбви 
Сйна Твого. Але Ти, що породйла 
істинне світло, просвітй духові 
очі мого с^рця! Ти, що породйла 
джерело безсмертя, оживй мен^, 
умертвленого гріхом! Ти, мило- 
стйвого Бога милосердна Мати, 
помйлуй мен^ і дай мені говіння 
і сокрушення в серці моїм і сми
рення у мйслях моїх і вйзволення 
з полону думок моїх! 1 сподоби 
мене аж  до останнього віддиху 
неосудно приймати святощі пре- 
чйстих таїнств на зцілення душі й 
тіла! Дай мені теж сльози покаян
ня і сповіді, щоб я величав і сла
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вив Тебе по всі дні мого життя, 
бо Ти благословенна і препрослав- 
лена на віки. Амінь.

Кінець молитов по святім 
Причастю.
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