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Переможець, воїн, що в тяжких битвах захищав рідну

землю від безбожних загарбників, а потім, уже в сані єпис-
копа, боронив Україну від пекельних сил темряви, брех-
ні, злоби й загибелі. Великий просвітник, Учитель, будів-
ничий, батько руського (українського) богослів’я, творець
церковних канонів і молитов, перекладач, науковець, вида-
вець богослужбових книг, що століттями були взірцевими
для всього слов’янського світу… І нині він поруч з кожним
українським воїном у нашій війні проти зла, наближаючи
нашу перемогу своєю могутньою молитвою.
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Мужайся, і нехай кріпиться серце твоє,
і перемагай ворогів твоїх, і уповай на Господа

в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь.

(Благословення священика воїнові
з Требника свт. Петра Могили 1646 р.)
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Передмова
Господь — мій помічник, і я не

боюся, що зробить мені людина?
Господь — мій помічник, і я смі-
ливо дивлюся на ворогів моїх

(Пс. 117:6–7).

Цей молебень складено багато віків тому. Уперше його
надруковано у грецькому Євхології ХVІ ст. Видатний укра-
їнський святитель Петро Могила зредагував його та видру-
кував у знаменитому Требникові 1646року. А в українсько-
му перекладі цей молебень уперше з’явився 2014 року1.

І всі ці віки він був однаково злободенним. Бо напад-
ники й загарбники — завжди «язичницький, богоборчий
народ», хоч би й прикривалися стіною ікон і хрестів; а
захисники рідної землі, оборонці своїх святинь — завжди
«христолюбне воїнство», хоч би й обзивали їх мазепинця-
ми-зрадниками, ворогами народу, хунтою чи будь-якими
злими та неправдивими словами.

Бо насправді будь-яка війна — лише видимий прообраз
одвічної апокаліптичної битви наклепника-диявола з Бо-
гом і з Його улюбленим творінням — людиною, смертна
битва за душу кожного з нас.

І кожен з нас неодмінно стає на бік того чи іншого вій-
ська: своїми вчинками, словами та думками приєднується
чи то до Бога, чи до диявола.

Відомо, що диявол не воює з тими, хто вже в його владі,
у владі неправди, смерті й пекла, а воює з тими, хто насмі-
лився повстати проти його злої влади. Тому все воїнство
Христове — це єдиний духовний «Майдан», який неодмін-
но перемагає — не силою зброї, а силою віри та правди, си-
лою Божою. І чи не тому так люто накинулися на Україну

1Святитель Петро Могила. Молитви в час війни: Переклад із цер-
ковнослов’ян., упорядкув., передм., коментарі: Людмила Іваннікова;
ред. прот.Юрій Мицик. — К., 2014. — 184 с.
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слуги диявола, що її народ так просяяв Божими чеснота-
ми: любов’ю, щедрістю, добротою, милосердям навіть до
ворогів, прагненням правди, жертовністю, неперервною
молитвою?

Диявол — заздрісник, і не може стерпіти, коли комусь
добре. Такі ж і його раби. Істинно «вороги наші не задля
того воюють, щоб чим-небудь скористатися після перемо-
ги, а тільки для того, щоб позбавити нас неба» (свт. Іоан
Золотоустий). Це написано про духовну війну, але як це
подібно до того, що відбувається нині в Україні!

І воюватиме з нами диявол — отець неправди, ненасит-
ний мучитель, грабіжник і вбивця — усіма видами «заборо-
неної зброї». А триватиме ця війна аж до кінцевої перемо-
ги Христової над дияволом і всіма його темними ордами,
до загального воскресіння померлих, Страшного Суду й
остаточного розділення добра і зла на Царство Боже, де зу-
стрінуться і вже ніколи не розлучаться всі од віку Христові
воїни, — та пекло, де в цілковитій самотності й нестерпних
муках сумління опиняться запеклі чи байдужі до людської
біди слуги князя світу цього.

Тож доки триватиме ця битва, земна й піднебесна, доти
цей молебень буде актуальним.

Нам є за що змагатися! Нам є за що терпіти і стражда-
ти! Тому і сказано: «Не бійтеся тих, що вбивають тіло, а
душı ́ не можуть убити; але бійтеся більше Того, Хто може і
душу, і тіло погубити в геєні. Чи не дві малі пташки прода-
ються за один асарій? І жодна з них не впаде на землю без
волі Отця вашого; у вас же і волосся на голові все полічено;
не бійтеся ж»! «І волосина з голови вашої не пропаде»
(Мф. 10:28–31, Лк. 21:18).

* * *
Для чого в цій книжці подано паралельно два тексти —

церковнослов’янський та український? Точніше, навіщо
читачам давній текст з Требника свт. Петра Могили 1646
року?
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Цей текст подано для того, щоб українці мали змогу по-
молитися мовою своїх пращурів — богослужбовою мовою
всіх найвидатніших святих землі Української; мовою, якою
від часів хрещення Руси-України молився наш народ «від
Сяну й до Дону»!

Це не та зросійщена церковнослов’янська мова, яку
жорстоким лінгвоцидом і репресіями впровадили в наших
православних церквах московські окупанти кілька століть
тому. Вчитайтеся, вслухайтеся — ця давня сакральна мова
звучить зовсім по-українськи. Саме так у загальних рисах
вона звучала понад 1000 років! Дехто називає її Київською,
бо народжувалася вона в перших давньоруських храмах
Київщини, а значно пізніше — удосконалювалася знову ж
таки в Києві, вже за часів свт. Петра Могили.

Щоправда, варто пам’ятати — це все ж таки не ук-
раїнська, а церковнослов’янська мова, тому деякі слова,
наголоси та мовні конструкції відрізняються від україн-
ських. Проте це не має завадити нам знати, шанувати,
а іноді й практикувати традиційну богослужбову мову
Руси-України.

Зауважимо, що до ХVІІ ст. в церковнослов’янських сло-
вах отець, вінець, птиць, любить, веселить, ходить,
будуть тощо закінчення пом’якшували. Але за часів
свт. Петра Могили ці закінчення, відповідно до болгар-
ської орфографічної реформи, почали писати й намагати-
ся вимовляти твердо: отец, любит, будет… Звісно, це
правило було штучним і неприродним для нашої орфоепії
(на відміну від болгарської чи російської). Оскільки ми
відтворювали текст молебня ХVІІ ст., то мусили писати
тверді закінчення. Проте, гадаємо, якщо читач у молит-
ві пом’якшуватиме їх, буде тільки краще, тим паче, що
«м’яка» традиція — значно давніша і триваліша.

Сакральна мова України відрізняється від московської
не тільки вимовою, а й відшліфованою віками системою
наголосів (власне, кожен слов’янський народ сформував і
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свою вимову літер церковнослов’янської абетки, і непов-
торну систему наголосів). В українських богослужбових
книжках завжди писали: ім’я,́ долги́, дару́й, защити́тель,
утіши́тель, твоєм́у, моєм́у, кол́есо, дру́гий, злод́ій, ку́піль,
леѓко, сини́. А в московських богослужбових книжках —
ıм́я, дол́ги, да́руй, защи́титель, утíшитель, твоєму́, мо-
єму́, колєсо,́ другíй, злодєй́, купєл́ь, лєгко,́ си́ни. Для нас
характерно: даси́ єму благословеніє; вечер́і Твоєя́ тайния;
а для Московщини — да́сі єму благословєніє та вєч́єрі Тво-
єя́ тайния. Отже, навіть самих наголосів достатньо, щоб
легко розрізнити українську та московську тридицію на-
писання й вимови церковнослов’янських текстів.

На жаль, тривале насаджування московської редакції
церковнослов’янської мови, а ще більше — ідеологічний
міф, що ця місцева редакція (московська вимова та наголо-
си) ніби і є традиційною мовою святих просвітників Кири-
ла та Мефодія, привчили багатьох священиків вимовляти
церковнослов’янські слова по-московськи. Але ця книжка
дає нагоду виправити таку вимову згідно з традицією свя-
тих отців нашої землі, згідно з нашою, значно давнішою
культурою церковнослов’янської молитви.

У сакральній мові часів свт. Петра Могили ще трапля-
ється багато дуже древніх мовних форм, замінених пізні-
ше, зокрема закінчення -ца, -ша (-шя) у множині та родо-
вому відмінку іменників жіночого роду: спаси душа наша,
Пресятої Богородица, от Святія Тройца, або наголошу-
вання прийменників із займенниками на́тя, на́ни (на Тебе,
на нас) тощо. Ми не змінювали цих форм, аби читач міг від-
чути подих правічної давнини. Виняток — виправили древ-
нє во віки віком на сучасніше —  во віки віков, тому що са-
ме у Требникові 1646 року вперше введено цю нову форму
(у Київському Полууставі 1643 року ще бачимо стару). Цей
молебень — єдиний, у якому, певно за недоглядом, зали-
шено віком, але непослідовно: у кінцевих молитвах бачи-
мо все ж таки нову форму, тому й віддали перевагу саме їй.
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* * *
Оскільки для нас було головним, аби священний текст

давньої Української Церкви знову залунав у молитві, то
мусили скоригувати його відповідно до сучасної богослуж-
бової практики. Наприклад, нині не моляться за короля,
гетьмана, господаря, а за народ, військо, уряд. Тому по-
дібні місця в церковнослов’янському тексті ми змінили, а
зміни відзначили курсивом, подавши у примітках оригі-
нальний текст. Поминання святих доповнили іменами ба-
гатьох прославлених у Господі українців, оскільки тоді й
видавця (свт. Петра Могилу), і багатьох його попередників
та послідовників ще не було долучено до лику святих.

Враховуючи, що бойові дії відбуваються нині не лише в
містах, а й у селах, у полі чи в лісі, де також перебувають
бойові частини, ми додавали в дужках село, край (весь,
стра́на).

Також ми розкрили всі скорочення (те, що у Требнико-
ві подано тільки початковими словами): належні молитви
взяли з інших богослужбових книг того часу. Через ско-
рочений виклад важко тепер сказати, чи вживали того
часу ті чи інші короткі фрагменти служби, до яких ми нині
звикли (ідеться про кілька речень між читанням Святого
Письма і відпуст), тому ми вставили їх відповідно до за-
гального чину сучасного молебню та виділили вставлене
курсивом.

Деякі фрагменти молебню, які за часів свт. Петра Мо-
гили служили трохи в іншій послідовності, ніж нині, ми за-
лишили: принципового значення ці відмінності не мають.
Тобто зберегли з давнього богослужіння все, що тільки
було можливо.

На слові Господеві ми не ставили наголосу, оскільки
в церковнослов’янському тексті це слово завжди стоїть
під титлом, і тому неможливо сказати, як його вимовляли.
Більшість із нас звикли ставити наголос на першому скла-
ді: Гос́подеві. Проте славетний мовознавець проф. Іван
Огієнко (митрополит Іларіон) стверджував, що наголос



10 Молебень за перемогу

Господев́і був типовим на теренах усієї України2. Нині нор-
мативні обидва наголоси.

Для зручності читання церковнослов’янський текст від-
творено українськими літерами (тобто подано в українсь-
кій транслітерації)3.

Також для зручності співу ми розмітили рисками тро-
парі, а в каноні після тропарів повставляли приспіви.

Змушені зазначити, що в оригінальному тексті цього
молебню трапилась помилка в означенні євангельського
читання4. Для визначення істини, ми опрацювали інші

2На жаль, за часів комуністичного терору ми втратили бага-
то питомих, незмінних протягом довгих століть особливостей на-
шої мови, зокрема й наголосів. Ще у ХХ ст. вся Україна вимовля-
ла: Божествен́ний, а не Божес́твенний, про це свідчать Російсько-
український академічний словник А. Кримського та С. Єфремова
1924–33 рр.; Російсько-український словник О. Ізюмова 1930 р.; Слов-
ник українсько-російський А. Ніковського 1927 р.; Правописний слов-
ник Г. Голоскевича 1929 р.; Український стилістичний словник укра-
їнської мови І. Огієнка 1924 р.; Словарь української мови Б. Грінченка
1909 р. Словарь росийсько-український М. Уманця та А. Спілки 1893–
1898 рр. Так само суто московським є наголос чесни́й, пречесни́й
(докладніше див. примітку 39 на с. 76). Нині, через якихось 70 років,
ми вже не пам’ятаємо цього, як не знаємо й багатьох неповторних рис
рідної мови та героїчної історії своєї Батьківщини, тому що московські
окупанти передусім намагалися викорінити в нас пам’ять, змусити
зректися свого, дарованого Богом, назвати рідним чуже та ще й сла-
вити мучителів.

3Основні правила української транслітерації цсл. мови: э пишемо
та вимовляємо як i; е, є — як е, а на початку слова, пiсля голосних i
префiксiв — як є; и — як и, а пiсля голосних — ї. Також фіксуємо апо-
строф, бо хоч його довгий час не писали, але завжди вимовляли (писа-
ли па́мять, а вимовляли па́м’ять тощо). Докладніше див.: Куземська
Ганна. Якою мовою молилася давня Україна: Правила української
транслітерації церковнослов’янських текстів. Вид. 2-ге, доопрацьова-
не i значно доповнене. — К., 2012. — 112 с., 165 iл.

4В оригіналі подано: Єва́нгеліє, Матфей́ зача́ло 51. Нача́ло єго́ сıє́:
Рече́ Господ́ь: «Кто от вас імıя́й дру́га...». Конец́ же сей: Отпу́стит
вам согрішен́ія ва́ша. Проте, зачало 51 від Матфея має зовсім інший
текст. Сюжет про друга («Кто от вас...») є лише в Євангелії від Луки,
у середині зачала 55. А «Отпу́стит вам согрішен́ія ва́ша» — це кінець
51-го зачала Євангелія від Марка.
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молебні з Требника, ніде не знайшли Євангеліє з двох спо-
лучених зачал, тому подали саме той уривок, який згада-
ний і в цьому молебні, і в найближчих до нього за темати-
кою («За царя і народ у час війни» та «За звільнення тих,
хто у ворожому полоні»): 51 зачало від Марка.

В українську назву молебню ми додали «за перемогу»,
оскільки нині звикли зазначати, за що той чи інший моле-
бень. А цей — за перемогу!

* * *
Порівнюючи церковнослов’янський текст з українсь-

ким перекладом, пам’ятаймо, що багато слів сакральної
мови звучить подібно до зрозумілих нам слів, але означа-
ють зовсім інше. Наведемо кілька прикладів:
Амалик,Агар — амаликитяни, агаряни (войовничі наро-

ди, нащадки Амалика й Агарі, що ворогували з народом
Божим).
мишца — пахва, плече, рука, усемогутня сила Божа;
молва — заколот, тривога, марнота, шторм;
налог — насильство, напад;
озлоблений — скривджений;
премирний — небесний, у вічному блаженстві;
работа — рабство;
разстояніє — ворожнеча, розбрат, відчуженість;
смиреніє — упокореність, убогість; поразка, принижен-

ня; мир, примирення; одна з найвищих чеснот.
уже — мотузка, ланцюг, пута;
шатанія — зарозумілість, похвальба, гордість.
І так багато інших слів. Тож, якщо виникнуть сумніви,

краще звернутися до церковнослов’янського словника.

Досліджуймо наші традиції та незглибиму культуру!
Молімося за Україну всіма мовами, усім серцем!
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Вослідова́ніє моле́бнаго пíнія, піва́ємаго в
наше́ствії ва́рвар і в нахожде́нії язи́ков

Діакон: Благослови́, влади́ко.
Ієре́й начина́єт: Благослове́н Бог наш все́гда, ни́ні і

при́сно, і во вıќи віко́в.
Лик: Амінь1.
Ца́рю небе́сний, Утіши́телю, Ду́ше ıс́тинний, ве́зде сий

і вся ісполня́яй, сокро́вище благи́х і жи́зни Пода́телю, при-
йди́ і всели́ся в ни, і очи́сти ни от вся́коя скве́рни, і спаси́,
Бла́же, душа́ на́ша.

Чтец: Святи́й Бо́же, Святи́й Крıп́кий, Святи́й Бесме́рт-
ний, поми́луй нас (три́жди).

Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, і ни́ні, і при́сно, і во
вıќи віко́в. Амıн́ь.2

Пресвята́я Тро́йце, поми́луй нас. Го́споди, очи́сти гріхи́
на́ша. Влади́ко, прости́ беззако́нія на́ша. Святи́й, посіти́ і
ісціли́ не́мощі на́ша, ıм́ени Твоєѓо ра́ди.

Го́споди, поми́луй (три́жди). Сла́ва… і ни́ні…
О́тче наш, ıж́е еси́ на небесе́х3, да святи́тся ім’я́ Твоє,́ да

при́йдет Ца́рствіє Твоє,́ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небесı,́
і на землı.́ Хліб наш насу́щний даждь нам днесь, і оста́ви
нам долги́ на́ша, я́коже і ми оставля́єм должнико́м на́шим,
і не воведи́ нас во іскуше́ніє, но ізба́ви нас от лука́ваго.

Ієре́й глаголе́т: Я́ко Твоє́ єст Ца́рство, і си́ла, і сла́ва,
Отца́, і Си́на, і Свята́го Ду́ха.

Чтецже: Амıн́ь. Го́споди, поми́луй (двана́десят). Сла́ва…
і ни́ні…
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Молебень за перемогу в час нашестя
варварів і навали чужинців

Диякон: Благослови, владико!
Священик: Благословений Бог наш, завжди, нинi, i по-

всякчас, i на вiки вiкiв.
Співці: Амінь.
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди

єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, при-
йди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спа-
си, Благий, душі наші38.

Читець: Святий Боже, Святий Крiпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричi).

Слава Отцю, i Сину, i Святому Духові, i нинi, i повсяк-
час, i на віки віків. Амiнь.39

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти грiхи
нашi; Владико, прости беззаконня нашi; Святий, зглянься
i зцiли немочі нашi iмені Твого ради.

Господи, помилуй (тричi). Слава… i нинi…
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться iм’я Твоє;

нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на
небi, так i на землi. Хлiб наш насущний дай нам сьогоднi;
i прости нам провини нашi, як i ми прощаємо винуватцям
нашим; i не введи нас у спокусу, але визволи нас вiд лука-
вого.

Священик: Бо Твоє є Царство, i сила, i слава, Отця, і
Сина, і Святого Духа нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв.

Читець: Амiнь. Господи помилуй (12 разiв). Слава… i
нинi…
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Прийдıт́е поклонıм́ся Царе́ві на́шему Бо́гу.
Прийдıт́е, поклонıм́ся і припадıм́ Христу́, Царе́ві на́шему

Бо́гу.
Прийдıт́е, поклонıм́ся і припадıм́ Само́му Христу́, Царе́ві

і Бо́гу на́шему.
Псало́м 78

Бо́же, прийдо́ша язи́ци в достоя́ніє Твоє,́ оскверни́ша
Це́рков Святу́ю Твою́. Положи́ша Ієрусали́м, я́ко о́вощноє
храни́лище, положи́ша тру́пія раб Твоїх́ бра́шно пти́цам не-
бе́сним, пло́ті преподо́бних Твоїх́ — звıр́ем зе́мним. Пролія́-
ша кров їх, я́ко во́ду, о́крест Ієрусали́ма, і не бі погріба́яй.
Би́хом поноше́ніє сосıд́ом на́шим, подражне́ніє і поруга́ніє
су́щим о́крест нас. Доко́лі, Го́споди, прогніва́єшися до кон-
ца́, раждеже́тся, я́ко огнь, рве́ніє Твоє?́ Проли́й гнів Твой
на язи́ки, не зна́ющия Тебе́, і на ца́рствія, я́же ıм́ени Твоєѓо
не призва́ша. Я́ко поядо́ша Іа́кова і мıс́то єго́ опусти́ша. Не
пом’яни́ на́ших беззако́ній пе́рвих, ско́ро да предваря́т ни
щедроти́ Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зıл́о. Помози́ нам,
Бо́же, Спаси́телю на́ш, сла́ви ра́ди ıм́ене Твоєѓо, Го́споди,
ізми́ нас і очи́сти гріхи́ на́ша ıм́ене Твоєѓо ра́ди. Да не ко-
гда́ реку́т язи́ци: «Где єст Бог їх?» І да увıс́тся во язи́ціх
пред очи́ма на́шима отмще́ніє кро́ви раб Твоїх́ проли́тия. Да
вни́дет пред Тя воздиха́ніє окова́нних, по вели́чію ми́шця
Твоєя́, снабди́ сини́ умерщве́нних. Возда́жд сосıд́ом на́шим
седмери́цею в нıд́ра їх поноше́ніє їх, ıм́же поноси́ша Тя, Го́с-
поди. Ми же лю́діє Твої,́ і о́вця па́жити Твоєя́; ісповıм́ися
Тебı,́ Бо́же, во вік, в род і род возвісти́м хва́лу Твою́.

Сла́ва… і ни́ні…
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебı,́ Бо́же (три́жди).

Дія́кон же глаголе́т єкте́нія вели́кая4:
Діа́кон: Ми́ром Го́споду помолıм́ся.
Лик же ко вся́кому діа́конскому моле́нію отвіщава́єт:

Го́споди, поми́луй.
Діа́кон: О сви́шнім ми́рі і спасе́нії душ на́ших Го́споду

помолıм́ся.
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Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя на-

шого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа,

Царя і Бога нашого.
Псалом 78

Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили
святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну. Кинули
трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих
Твоїх — звірам земним. Розлили кров їх, як воду, навкру-
ги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали по-
сміховиськом для сусідів наших, наругою й соромом для
тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно
гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення
Твоє? Вилий гнів Твій на народи, які не знають Тебе, і на
царства, які імени Твого не призивають. Бо вони поглину-
ли народ Твій і місце його спустошили. Не згадуй давніх
гріхів батьків наших, але скоро пошли нам милість Твою,
бо дуже зубожіли ми. Поможи нам, Боже, Спасителю наш,
задля слави імени Твого. Визволи нас, Господи, і очисти
гріхи наші ради імени Твого. Щоб не сказали язичники:
«Де Бог їх?» Нехай на очах наших пізнають вони помсту за
пролиту кров рабів Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє
стогін ув’язнених; могутністю Твоєю збережи засуджених
на смерть. Усемеро поверни в серце ворогам нашим нару-
гу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажили. А ми, народ
Твій і вівці стада Твого, будемо вічно прославляти Тебе і з
роду в рід сповіщати хвалу Твою.

Слава… і нині…
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).

Мирна єкте́нія
Диякон: У мирі Господу помолимось.
Співці (за кожним проханням): Господи, помилуй.
Диякон: За мир з неба і спасіння душ наших Господу

помолимось.
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О ми́рі всего́ ми́ра, благостоя́нії святи́х Бо́жіїх Церквıй́, і
соєдине́нії всіх Го́споду помолıм́ся.

О свято́м Хра́мі сем і с вıр́ою, благоговıн́ієм і стра́хом
Бо́жіїм входя́щих в онь Го́споду помолıм́ся.

О святıй́шем отцı́ на́шем, Патріа́рсі Ки́ївстім і всея́ Ро́ссії-
України5 ім’яре́к, високопреосвяще́ннійшем Митрополи́ті
(Архієпи́скопі іли́ преосвяще́ннійшем Єпи́скопі) на́шем ім’я-
ре́к, че́стном Пресвıт́ерстві, єж́е о Христı ́ Діа́констві, всем
при́чті і лю́дех Го́споду помолıм́ся6.

О Боголюбивій і Богохранимій Україні нашей, благочес-
ти́вих вла́стех і во́єх єя́ Го́споду помолıм́ся7.

О єж́е пособи́ти і покори́ти под но́зі їх вся́каго вра́га і
супоста́та Го́споду помолıм́ся.

О гра́ді сем (іли́ о ве́сі сей, іли́ о святıй́ оби́телі сей), і
вся́ком гра́ді, і ве́сі, і вся́кой стра́ні, і вıр́ою живу́щих в них,
Го́споду помолıм́ся.

О благорастворе́нії во́здухов, умноже́нії пло́дов зе́мних
і вре́менех ми́рних, Го́споду помолıм́ся.

О плава́ющих, путьшеству́ющих, недугу́ющих, тружда́-
ющихся, пліне́нних і о спасе́нії їх Го́споду помолıм́ся.

І а́біє прилага́єт сıя́:
О єж́е прости́ти нам вся согріше́нія на́ша, ıм́иже я́рость

Єго́ раздражи́хом на́ ся, і человіколю́біє Єго́ прогніва́хом,
Го́споду помолıм́ся.

О єж́е ми́лостив би́ти, благоувітли́в, і благопреміни́тель
рабо́м Своїм́, і отврати́ти от нас вес гнів Свой, пра́ведно
движи́мий на́ ни і поми́ловати нас, Го́споду помолıм́ся.

О єж́е обрати́ти воско́рі воспя́т і в бıѓство претвори́ти
дерзнове́ніє по́лков безбо́жних язи́к, і в попра́ніє Христо-
імени́тому во́їнству под но́ги покори́ти, Го́споду помолıм́ся.
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За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Цер-

ков і за з’єднання всіх Господу помолимось.

За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та
страхом Божим входять до нього, Господу помолимось.

За владику і отця нашого (ім’я), Святійшого Патріарха
Київського і всієї Руси-України, і владику нашого, преосвя-
щеннішого єпископа (ім’я), че́сне40 пресвíтерство, у Хрис-
ті дияконство, за увесь при́чет і людей Господу помоли-
мось.

За боголюбиву і Богом бере́жену Україну нашу, за уряд
і військо її Господу помолимось.

За місто наше (село наше або святий монастир наш) і
за всяке місто, село та країну і за тих, що по вірі живуть у
них, Господу помолимось.

За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи
спокійні Господу помолимось.

За подорожніх, за недужих, знеможених та поневоле-
них і за спасіння їх Господу помолимось.

І ці прохання:

Щоб простив нам усі гріхи наші, які гнів Його розпа-
лили на нас і чоловіколюбство Його прогнівили, Господу
помолимось.

Щоб милостивим був, і виправляв, і скоро схилявся до
благань рабів Своїх; відвернув від нас увесь праведний гнів
Свій і помилував нас, Господу помолимось.

Щоб на втечу обернув і погнав навспак зухвалі полчи-
ща безбожних чужинців, підкоряючи їх під ноги христо-
йме́нному воїнству, Господу помолимось.
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О єж́е воско́рі сокруши́ти си́лу і Богобо́рноє дерзнове́ніє
ополча́ющихся на́ ни пога́них язи́ков страх же і тре́пет, і
ужа́с, с малоду́шієм в се́рдца їх всади́ти, вıр́ним же люде́м
побıд́у на́ ня і одолıн́іє мужестве́нноє си́лою Своєю́ пода́ти,
Го́споду помолıм́ся.

О єж́е при́зріти на плач, стена́нія і вопль людıй́ Своїх́ і
запустıн́іє достоя́нія Своєѓо от безбо́жних ни́ні язи́к су́щеє,
і сокруши́ти і істни́ти вражде́бную їх си́лу, побıд́у і одолıн́іє
вıр́ним Своїм́ на́ ня подава́я, Го́споду помолıм́ся.

О єж́е пода́ти си́лу, крıп́ость, і му́жество Христоімени́то-
му во́їнству, і укріпи́ти ми́шця їх на пле́щі безбо́жних вра-
го́в, рату́ющих нас, Го́споду помолıм́ся.

О єж́е я́ко іщеза́єт дим, да іще́знут безбо́жнії вра́зі на́ші,
і я́коже прах возміта́єтся от лица́ вıт́ру, та́ко да поги́бнут
агаря́нстії вну́ци от лица́ христія́нских во́їнств, Го́споду по-
молıм́ся.

О єж́е посла́ти я́рость, гнів, скорб і а́нгели лю́тия на
вся Христонена́вистния язи́ки, єж́е потреби́ти я со всім без-
бо́жієм їх, і раздруши́ти ца́рство і власть їх, очи́стити же
зе́млю людıй́ Своїх́ сла́ви ра́ди ıм́ени Своєѓо, Го́споду помо-
лıм́ся.

О єж́е би́ти путь находя́щих на́ ни язи́ков тма і по́лзок,
і А́нгел Госпо́день да пожене́т і оскорби́т їх, і преда́сть їх в
ру́ки Христолюби́вих во́їн, Го́споду помолıм́ся.

О єж́е невреди́мих нас соблюсти́ і непребори́мих от вся́-
каго зла́го обстоя́нія і вра́жіяго суро́вства, і держа́вноє одо-
лıн́іє сопроти́в мучи́тельскія їх де́рзости вıр́ним Своїм́ ми́-
лостивно пода́ти, Го́споду помолıм́ся.

Заступи́, спаси́, поми́луй і сохрани́ нас, Бо́же, Твоєю́
благода́тію.

Пресвяту́ю, Чи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Вла-
ди́чицу на́шу Богоро́дицу і при́сно Дıв́у Ма́рію со всıм́и свя-
ти́ми пом’яну́вше, самı ́ себе́ і друг дру́га, і весь живо́т наш
Христу́ Бо́гу предадıм́.

Лик: Тебı,́ Го́споди.
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Щоб скоро зламав силу та богоборчу зухвалість озброє-

них проти нас нечестивих чужинців; страх, і трепет, і жах
зі слабодухістю вселив у серця їхні, а вірному народові
мужнє подолання та перемогу силою Своєю подав, Госпо-
ду помолимось.

Щоб зглянувся на плач, стогін і голосіння людей Своїх,
і спустошення власності Своєї, що нині безбожні варвари
вчинили, і стяв, і зруйнував, і знищив ворожу силу їхню,
подолання та перемогу вірним Своїм на них подаючи, Гос-
поду помолимось.

Щоб подав силу, кріпость і мужність христойменному
воїнству та зміцнив руки їхні на подолання безбожних на-
падників-ворогів, Господу помолимось.

Щоб як щезає дим, нехай щезнуть безбожні супостати
наші, і як порох, що його вітер змітає з лиця землі, нехай
погинуть агаря́нські внуки від лиця христойменного воїн-
ства, Господу помолимось.

Щоб послав ярість, гнів, і скорботу, і грізних ангелів
супроти всіх христонена́висних народів, щоб вигубив їх з
усім безбожництвом їхнім, і зруйнував царство та владу
їхню, й очистив землю людей Своїх заради слави імени
Свого, Господу помолимось.

Щоб дорога їхня була темна й слизька, і ангел Господ-
ній переслідував і гнітив їх, і віддав їх у руки христоймен-
ному воїнству, Господу помолимось.

Щоб зберіг нас неушкодженими й нездоланними за
будь-яких злих обставин і ворожого лютування та милости-
во подав могутню перемогу над зухвалими мучителями
вірним Своїм, Господу помолимось.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю
благодаттю.

Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Влади-
чицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з усіма святи-
ми пом’янувши, самí себе і один одного, і все життя наше
Христу Богові віддамо.

Співці: Тобі, Господи.
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Ієре́й возглаша́єт:
Я́ко подоба́єт Ти вся́кая сла́ва, честь і поклоне́ніє, Отцу́,

і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, ни́ні, і при́сно, і во вıќи віко́в.
Лик: Амıн́ь.
По сем: Бог Госпо́дь і яви́ся нам, благослове́н гряди́й в

ім’я́ Госпо́днє8 (на глас 6).
Лик: Бог Госпо́дь, і яви́ся нам, благослове́н гряди́й в ім’я́

Госпо́днє.
Ієре́й же та́можде стоя́, по коєго́мждо ли́ка пıн́ії, глаго-

ле́т: Стихи́ сıя́ оби́чния:
Стих 1: Ісповіда́йтеся Господеві, я́ко Благ, я́ко во вік

ми́лость Єго́.
Стих 2: Обише́дше обийдо́ша м’я, і ıм́енем Госпо́дним

противля́хся їм.
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду і повıм́ дıл́а Госпо́дня.
Стих 4: Ка́мень, єго́же небрего́ша зи́ждущії, сей бисть

во гла́ву у́глу, от Го́спода бисть си, і єст ди́вна в о́чію на́-
шею.

І тропарı ́ сıя́, глас тож:
Стра́шен єси́ Го́споди, / і кто проти́ву пра́ведному Тво-

єм́у гнıв́у ста́нет? / Іли́ кто умо́лит Тя, Бла́же? / Кто́же ли
уто́лит Тя за лю́ди согріши́вшія і ненача́ємия? / То́кмо Не-
бе́снії Чи́нове: / Арха́нгели і А́нгели, Госпо́дства, Херуви́ми
і Серафи́ми, / оса́нна непреста́нно Ти вопію́щії; / с ни́ми же
і ми согла́сно зове́м: / Свят, Свят, Свят єси́ Бо́же, поми́луй
нас.

Сла́ва…
Го́споди, Го́споди, Тебе́ вся́ческая боя́тся / і трепе́щут

пред лице́м сла́ви Твоєя́. / Тебı ́ і ми, грıш́нії, с бо́язнію і
тре́петом припада́єм, Безсме́ртне, / Тебı ́мо́лимся, Святи́й: /
спаси́ душа́ на́ша / молитва́ми Апо́стол, Проро́к, Му́ченик, і
всіх Святи́х Твоїх́.

І ни́ні…
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Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і покло-

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

Співці: Амінь.
Диякон: Бог Господь і з’явився нам, благословен, хто

йде в ім’я Господнє.
Співці — те саме 4 рази.
Вірші: 1. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо пові-

ки милість Його.
2. Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім

переміг їх.
3. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
4. Камінь, що його занедбали будівничі, став наріжним

каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах на-
ших.

І тропарі, глас 6
Страшний Ти, Господи, / і хто проти праведного гніву

Твого може встояти / чи хто ублагає Тебе, Милосердний? /
Чи хто заступиться перед Тобою за людей грішних і зневі-
рених? / Тільки небесні чини: / архангели, ангели, господ-
ства, херувими та серафими, / які повсякчасно співають
Тобі: «Осанна!». / З ними ж і ми однодушно взиваємо: /
Свят, Свят, Свят єси, Боже, помилуй нас.

Слава…
Господи, Господи, Тебе все творіння страхається / і

тремтить перед лицем слави Твоєї. / До Тебе, Безсмертний,
і ми, грішні, з острахом і трепетом припадаємо / і молимо-
ся Тобі, Святий: / спаси душі наші / молитвами апостолів,
пророків, мучеників і всіх святих Твоїх.

І нині…
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Ма́ти Бо́жія Пречи́стая, / прибіжи́ще і покро́ве христі-
а́нскій! / Укріпи́ си́лна же і дерзнове́нна сотвори́ воєво́ди9

на́шего і во́я єго́, / і лю́ди вся, оби́чно моля́щія Ти ся, / во
єж́е удо́б побіди́ти і низложи́ти / Христонена́вистния враги́
і го́рдия ва́рвари, / да всі вопієм́ Ти: Ра́дуйся, Прерадова́н-
ная.

Таж псало́м 5010: Поми́луй м’я, Бо́же, по вели́цій ми́лос-
ти Твоєй́ і по мно́жеству щедро́т Твоїх́ очисти́ беззако́ніє
моє.́ На́йпаче оми́й м’я от беззако́нія моєѓо і от гріха́ моєѓо
очи́сти м’я. Я́ко беззако́ніє моє́ аз зна́ю, і гріх мой пре́до
мно́ю єст ви́ну. Тебı ́ Єди́ному согріши́х і лука́воє пред То-
бо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х своїх́ і побі-
ди́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ніїх зача́т єсм, і во
грісıх́ роди́ м’я ма́ти моя́. Се бо ıс́тинну возлюби́л єси́, без-
вıс́тная і та́йная прему́дрости Твоєя́ яви́л ми єси́. Окропи́ши
м’я іссо́пом — і очи́щуся, оми́єши м’я — і па́че снıѓа убілю́ся.
Слу́ху моєм́у даси́ ра́дость і весе́ліє, возра́дуются ко́сті сми-
ре́нния. Отврати́ лице́ Твоє́ от гріхо́в моїх́, і вся беззако́нія
моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мні, Бо́же, і дух прав
обнови́ в утро́бі моєй́. Не отверзи́ мене́ от лица́ Твоєѓо, і Ду́-
ха Твоєѓо Свято́го не отими́ от мене́. Возда́жд ми ра́дость
спасе́нія Твоєѓо і Ду́хом Влади́чном утверди́ м’я. Научу́ без-
зако́нния путе́м Твоїм́, і нечести́вії к Тебı ́ обратя́тся. Ізба́-
ви м’я от кро́вій, Бо́же, Бо́же спасе́нія моєѓо, возра́дуєтся
язи́к мой пра́вді Твоєй́. Го́споди, устнı ́мої ́ отверзе́ши, і уста́
моя́ возвістя́т хва́лу Твою́. Я́ко а́ще би єси́ восхотıл́ же́рт-
ви, дал бим у́бо, во всесожже́ніїх не благоволи́ши. Же́ртва
Бо́гу — дух сокруше́н. Се́рдца сокруше́на і смире́на Бог не
уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нієм Твоїм́ Сіо́на, і
да сози́ждутся стıн́и Ієрусали́мскія. Тогда́ благоізволи́ши
же́ртву пра́вди, во возноше́нії і во всесожига́ємих. Тогда́
возло́жат на О́лтар Твой те́лця.
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Мати Божа Пречиста, / пристановище і покрово христи-

ян! / Подай силу й відвагу воєводам і воїнству нашому, / і
всім людям, що завжди моляться Тобі, / щоб легко пере-
могти й подолати / христонена́висних і гордих варварів, /
щоб усі ми співали Тобі: радуйся, Всевтішна.

Псалом 50
Помилуй мене Боже, з великої милости Твоєї і з без-

межного милосердя Твого прости провини мої. Особливо
омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти ме-
не. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді
мною. Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве перед То-
бою вчинив, отже праведний Ти у слові Твоїм і справед-
ливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в
гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси,
невідоме й таємне мудрости Твоєї явив Ти мені. Окропи
мене гісопом41 — і очищуся, омий мене — і стану біліший
від снігу. Дай мені почути радість і веселість — і зрадіють
кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і про-
сти всі беззаконня мої. Серце чисте створи в мені, Боже,
і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь ме-
не від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від ме-
не. Поверни мені радість спасіння Твого і Духом могут-
нім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх,
і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини
кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно
славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик
мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав,
приніс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові —
це дух упокорений, серця скорботного і смиренного Бог
не відкине. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і
хай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі
жертва правди, приношення і всепалення: тоді покладуть
на Жертовник Твій тельців.
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Кано́н моле́бний ко Пресвятıй́ Богоро́диці
во чая́нії бра́ні

Творе́нія кир Іоа́нова11

Єму́же краєгра́нь сıя́:
Твоїм́, Пречи́стая, сопобори́ рабо́м

Глас 6
Піснь 1

Ірмо́с: Я́ко по су́ху ходи́в Ізра́їль по бе́здні стопа́ми гони́-
теля фарао́на видя́ потопля́єма, Бо́гу побíдную піснь по́їм,
вопія́ше.

Припıл́: Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́п-
ница.

Тропа́ріон: Держа́внаго во крıп́ості і си́лнаго во бра́нех
Го́спода, ро́ждшая Чи́стая, держа́вною Ти і всеси́лною ру-
ко́ю сопобори́ нам на враги́, бору́щія нас.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Во мо́рі потопи́вий пре́жде фарао́на, і сего́ колесни́ца

постла́вий во глубинı,́ і ни́ні в по́мощ на́шу востани́, Хри́сте,
Ро́ждшія Тя молитва́ми.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Вра́чевско у́бо єст єж́е рıз́ати, і жещи́ здра́вія ра́ди, но

Ти нас, Си́не Бо́жий, м’я́гкими лічба́ми щедро́т Твоїх́ увра-
чу́й, Ма́тере Твоєя́ мольба́ми.

Сла́ва…
Сенахери́мово я́коже дре́вле все во́їнство зıл́о ісчезно-

ве́нно сотвори́л єст рожде́йся із Тебе́ Бог, си́це і ни́ні Ти все
во́їнство обше́дшеє нас ва́рварскоє, держа́вною руко́ю си
низложи́, Влади́чице.

І нині…
Тебе́ на бору́щія нас го́рдия враги́ вмıс́то себе́ вооружа́-

єм, і дви́жем на́ ня ко сопроти́в ополче́нію їх, Чи́стая. Ти бо
єси́ христія́ном нача́лний Воєво́да.



Український текст 25
Канон молебний до Пресвятої Богородиці

в очікуванні битви
Творіння кир Іоана,

писане (грецькою мовою) акровіршем
з такими заглавними літерами:

Будь споборницею рабам Твоїм, Пречиста

Глас 6
Пісня 1

Ірмос: Як по суші, пройшов по безодні Ізраїль стопами;
бачачи, як гнобитель фараон потопляється, взивав: пісню
перемоги Богові співаймо.

Приспів: Пресвята Владичице, вислухай і будь нам за-
ступницею.

Могутнього в перемогах і сильного в битвах народила
Ти, Чистая; всесильною Твоєю рукою допоможи нам пере-
могти ворогів, що напали на нас.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
У морі потопив Ти фараона та колісниці його погубив у

глибині; і нині стань нам на поміч, Христе, молитвами Тієї,
що породила Тебе.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Лікарі заради зцілення ріжуть і припікають, але Ти, Си-

ну Божий, лагідними ліками милосердя Твого вилікуй нас,
молитвами Твоєї Матері.

Слава…
Колись усе воїнство Синахери́бове42 знищив Народже-

ний Тобою Бог; і нині владною Твоєю рукою вигуби, Вла-
дичице, все воїнство варварське, що оточило нас.

І нині…
Тебе на гордих ворогів, що з нами воюють, замість себе

підіймаємо та просимо йти проти їхнього полчища, Чис-
тая, Ти бо християн головна Воєвода.
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Катава́сія: Спаси́ от бід раби́ Своя́, Богоро́дице Дıв́о, я́ко
ми всі по Бо́зі к Тебı ́ прибіга́єм, я́ко к неруши́мой стıн́і і
предста́телниці12.

Піснь 3
Ірмо́с: Ність свя́та, я́коже Ти, Го́споди Бо́же мой, возне-

си́й рог вıр́них Твоїх́, Бла́же, і утверже́й їх на ка́мені іспо-
віда́нія Твоєѓо.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Сıї́ во колесни́цах мно́гих і на множа́йших ко́нех, ми же,

лю́діє Твої,́ ім’я́ Твоє́ призива́єм ни́ні, і вопієм́: спаси́ ни, Вла-
ди́чице.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Крıп́ость і си́лу дая́й не́мощним, і рог вознося́й рабо́в

Твоїх́, Хри́сте, вıр́ному Твоєм́у ни́ні во́їнству на ва́рвари вра-
ги́, крıп́ость подава́й, Ро́ждшія Тя ра́ди.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Во́їнство ва́рварскоє, собра́вшеєся от язи́к безбо́жних,

огне́м і зря́щеє і ди́шущеє, ра́дуєтся о убıй́ствах і закла́ні-
ях, і брань дви́жет со раби́ Твоїм́и, — їм́же Ти, Влади́чице,
помози́.

Сла́ва…
Му́жіє кро́вій суро́ві, льсти́ іспо́лнені, на́ ни собра́вшеся,

поучи́шася тще́тним возшата́вшеся; но Ти, Пречи́стая, со-
вıт́и їх мольба́ми си воско́рі разори́.

І ни́ні…
Рук протяже́нієм Мойсе́й13 Креста́ о́браз вообрази́в, одо-

лı,́ Отрокови́це, Амали́ку вражде́бному, Ти же руко́ю у́м-
ною, людıй́ Твоїх́ враги́ низложи́.

Катава́сія: Спаси́ от бід раби́ Своя́, Богоро́дице Дıв́о, я́ко
ми всі по Бо́зі к Тебı ́ прибіга́єм, я́ко к неруши́мой стıн́і і
предста́телниці.
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Катавасія: Спаси від бід рабів Своїх, Богородице Діво,

бо ми всі після Бога до Тебе вдаємося як до непорушної
стіни і заступниці.

Пісня 3
Ірмос: Нема святішого, як Ти, Господи, Боже мій. Ти

підніс силу вірних Твоїх, Милосердний, і утвердив нас на
камені визнавання заповітів Твоїх.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Ці на багатьох колісницях і на силі-силенній коней; ми

ж люди Твої, ім’я Твоє нині закликаємо і взиваємо: спаси
нас, Владичице.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Міць і силу даєш Ти немічним і підносиш долю рабів

Твоїх, Христе; і нині вірному Твоєму воїнству дай силу на
нелюдів-ворогів заради Тієї, що породила Тебе.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Воїнство варварське, що зібрав народ безбожний, вог-

нем палає й дихає, радіє з убивств і тортур і війною суне
на дітей Твоїх, але Ти, Владичице, нам допоможи.

Слава…
Мужі кровожерні, жорстокі та сповнені підступу проти

нас ополчилися й вихваляються марними намірами; але
Ти, Пречиста, раду їхню молитвами Твоїми скоро зруйнуй.

І нині…
Руки хрестовидно простер Мойсей, показавши образ

Хреста, і ворожих амаликитя́н переміг; Ти ж рукою духов-
ною, Отроковице, подолай ворогів народу Твого.

Катавасія: Спаси від бід рабів Своїх, Богородице Діво,
бо ми всі після Бога до Тебе вдаємося як до непорушної
стіни і заступниці.
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Та́же єкте́нія
Діа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цій ми́лости Твоєй́,

моли́м Ти ся, усли́ши і поми́луй.
Лик же ко вся́кому діа́конскому моле́нію отвіщава́єт:

Го́споди, поми́луй (три́жди).
Єще́ мо́лимся о святıй́шем отцı́ на́шем, Патріа́рсі Ки́їв-

стім і всея́ Ро́ссії-України ім’яре́к, високопреосвяще́ннійшем
Митрополи́ті (Архієпи́скопі іли́ преосвяще́ннійшем Єпи́ско-
пі) на́шем ім’яре́к, і всей во Христı ́ бра́тії на́шей14.

Єще́ мо́лимся о Боголюби́вій і Богохрани́мій Україн́і на́-
шей, благочести́вих вла́стех і во́єх єя́, о держа́ві, побıд́і,
пребива́нії, ми́рі, здра́вії, і спасе́нії, і оставле́нії гріхо́м їх. І
о єж́е Го́споду Бо́гу на́шему найпа́че поспіши́ти і пособи́ти
їм во всем, і покори́ти под но́зі їх вся́каго вра́га і супоста́та.

Слез іспо́лненная сітова́нія же і рида́нію досто́йная по-
стиго́ша нас ни́ні, Го́споди, тıм́же к Тебı ́ Єди́ному Бо́гу на́-
шему во умиле́нії се́рдцем сокруше́нним зове́м: я́ко Мило-
се́рд, ско́ро пре́жде да́же не поработи́мся, помощи́ нам по-
тщи́ся, моли́м Ти ся, Защи́тниче наш, усли́ши і поми́луй.

О́ком Всевидя́щим ми́лостивно при́зри, Го́споди, і вижд,
я́ко прийдо́ша язи́ци в достоя́ніє Твоє,́ і оскверни́ша Хра́ми
Святи́я Твоя́, положи́ша тру́піє рабо́в Твоїх́ — бра́шно пти́-
цам небе́сним, пло́ті преподо́бних Твоїх́ — звıр́ем зе́мним,
пролива́ют кров їх, я́ко во́ду, і ність погріба́яй. Умилосер-
ди́ся і де́рзость їх разори́, і под но́ги Христолюби́вим во́єм
ско́ро покори́, моли́м Ти ся, во бра́нех крıп́кому, усли́ши і
поми́луй.

Согріши́хом всі і беззаконова́хом вку́пі, і щедроти́ мило-
се́рдія Твоєѓо, Влади́ко, безу́мієм своїм́ обрати́хом на гнів,
і се́го ра́ди во попра́ніє беззако́нним враго́м преда́хомся.
Но осла́би, Долготерпе́ливе, і страх Твой в нас су́щій вмıс́-
то покая́нія приїм́, от сопроти́вних безбо́жнаго обстоя́нія,
ско́ро ізба́ви, моли́м Ти ся, ско́рому в по́мощі і крıп́кому в
заступле́нії, усли́ши і поми́луй.
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Потрійна єктенія

Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї,
молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Співці (за кожним проханням): Господи, помилуй
(тричі).

Диякон: За владику і отця нашого (ім’я), Святійшого
Патріарха Київського і всієї Руси-України, і владику на-
шого, преосвященнішого єпископа (ім’я), че́сне пресвıт́ер-
ство, у Христі дияконство, за увесь при́чет і людей Господу
помолимось.

Ще молимось за Боголюбиву i Богом бере́жену Україну
нашу, за уряд, вiйсько i всю люднiсть її, за державнiсть,
перемогу, спокiй, здоров’я та спасiння їх, щоб Господь Бог
допомагав їм у всьому та охороняв вiд усякого ворога i
супротивника.

Жало́ба й ридання найшли на нас нині, Господи, тому
до Тебе, єдиного Бога нашого, зі зворушеним і скорботним
серцем взиваємо: скоро прийди на поміч, як Милосердний,
поки не поневолили нас, молимо Тебе, Захиснику наш, ви-
слухай і помилуй.

Усевидю́щим оком, Господи, милостиво зглянься та по-
дивись, як прийшли чужинці у володіння Твоє, осквернили
святі храми Твої, кинули трупи рабів Твоїх на поживу пта-
хам небесним, тіла святих Твоїх — звірам земним, розлили
кров нашу, як воду, і нема кому поховати. Умилосердься й
зухвалість їхню розори, і під ноги христолюбному воїнству
скоро підкори, молимо Тебе, могутнього в битвах, вислу-
хай і помилуй.

Усі ми грішили та беззаконстували, і щедроти мило-
сердя Твого, Владико, безумством своїм обернули на гнів;
через це й віддані на потоптання ворогам. Але розгріши,
Довготерпеливий, і страх Твій у наших серцях за спокуту
прийми, скоро визволи від безбожної облоги супротивни-
ків, молимось Тобі, скорому в помочі та сильному в заступ-
ництві, вислухай і помилуй.
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Мойсе́ю на Амали́ка, Сампсо́ну на іноплеме́нники, і
Дави́ду на Голіа́фа держа́вноє одолıн́іє дарова́вий. І ни́ні
я́ко си́лен во крıп́ості сий воста́ющих на́ ни Богобо́рних
язи́к, си́лу і крıп́ость сокруши́, і де́рзость суро́вства їх в
малоду́шіє і бıѓство претвори́в сотри́, і под но́ги лю́дем
Твоїм́ і Христолюби́вому на́шему во́їнству15 держа́вно по-
кори́, ми́шцею висо́кою сокруша́ющому бра́ні, моли́м Ти ся
усли́ши і поми́луй.

Єще́ мо́лимся о ми́лості, жи́зні, ми́рі, здра́вії, спасе́нії і
оставле́нії гріхо́в раба́м Бо́жіїм ім’яре́к і всіх во́ї на́ших, і
всіх язве́нних, пліне́нних і добродıю́щих їм, і всіх христіа́н16.

Лик: Го́споди, поми́луй (три́жди).

Ієре́й возглаша́єт:
Усли́ши ни, Бо́же, Спаси́телю наш, Упова́ніє всім ко́нцем

землı,́ і су́щим на мо́рі дале́че, і ми́лостиве ми́лостив бу́ди
о грісе́х на́ших і поми́луй нас. Ми́лостив бо і Человіколюби́в
Бог єси́, і Тебı ́сла́ву возсила́єм, Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху,
ни́ні і при́сно, і во вıќи віко́в.

Лик: Амінь.

Сіда́лен, глас 2
Чтец: Молитве́ннице те́плая і стıн́о непребори́мая, ми́-

лости істо́чниче і ми́рові прибıж́ище, приле́жно вопієм́ Ти,
Богоро́дице Влади́чице: предвари́ і от бід ізба́ви нас, єди́на
воско́рі заступа́ющая.

Піснь 4
Ірмо́с: Христо́с — мні си́ла, Бог і Госпо́дь, че́стная Це́р-

ков боголıп́но зове́т, вопію́щи: от со́вісти чи́сти, о Го́споді
праздну́ющи.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Меч ізли́й, Чи́стая, і заколи́ всіх проти́вних ни́ні на́ ни

бору́щих враго́в; сопобори́ же нам на́ ня крıп́остію мо́льби
Твоєя́.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
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Мойсею на амаликитя́н, і Самсо́ну на чужоземців, і Да-

виду на Голіа́фа Своєю владою перемогу Ти дарував; і нині,
як сильний у перемогах, знищи силу та міць богоборчих
народів, і зухвалу жорстокість їхню, обернувши на слабо-
духість і втечу, зітри й під ноги христолюбному нашому
воїнству владно підкори, молимось Тобі, що могутністю
великою припиняєш війни, вислухай і помилуй.

Ще молимось про милість, життя, мир, здоров’я, спа-
сіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів
Божих… (поминає імена за здоров’я), і всіх воїнів наших,
усіх поранених і полонених з усіма рідними та ближніми
їхніми, усіх доброчинців і всіх християн.

Співці: Господи, помилуй (тричі).

Священик: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє
всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і, Милостивий,
будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас.

Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсяк-
час, і на вiки вiків.

Співці: Амінь.

Сідальний, глас 2
Чтець: Молитвенице тепла і стıн́о нездоланна, милости

джерело і світові пристановище, усердно до Тебе кличе-
мо, Богородице Владичице: попередь нас і від лиха позбав,
єдина скора Заступниця.

Пісня 4
Ірмос: «Христос — моя сила, Бог і Господь», — свята

Церква побожно співає, взиваючи від серця чистого, Гос-
пода прославляючи.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Меч зішли, Чистая, і заколи всіх супостатів, що нині

з нами воюють; будь нам споборницею проти них силою
молитви Твоєї.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
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Сту́да ісполни́ вра́жія лица́, і мно́гаго безче́стія і срамо-
ти́, і да возвратя́тся восп’я́т, псало́мски, тще́тни, Влади́чи-
це, і бездıл́ні.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Ни́ні позна́їм о сем, Влади́чице, я́ко восхотıл́а єси́ всіх

людıй́ Твоїх́ гра́да Твоєѓо сего́, а́ще не возра́дуєтся о нас
враг-бори́тель.

Сла́ва…
Є́же хотıт́и помо́щника ıм́аши на єж́е мощи́, я́ко ро́жд-

шая вся сами́м то́кмо про́стим ма́нієм Могу́щаго, а́ще у́бо
восхо́щеши на́шего спасе́нія, спасе́мся.

І ни́ні…
Во гнıв́і Твоєѓо заступле́нія си́лних бори́телій вражде́б-

ния разсіци́ гла́ви, сотрясу́т бо ся в себı ́ от стра́ха Твоєя́
держа́ви, Чи́стая.

Піснь 5
Ірмо́с: Божестве́нним свıт́ом Ти, Бла́же, утреню́ющих Ти

душа́ любо́вію просвіти́, молю́ся, Тя ви́діти, Сло́во Бо́жіє,
Іс́тиннаго Бо́га, от мра́ка гріхо́внаго ізима́юща.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Сатра́пи, тира́нни, ца́ріє і нача́лници стран ва́рварских

на зло єдиноми́сльници би́вше, на ста́до Твоє́ сıє́, я́коже
льви́ і звıр́іє ди́вії я́ростію рика́ют, но Ти їх низложи́, Влади́-
чице.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Си́на ро́ждшая Бо́жія, предстателству́юща у́мно Небе́с-

них Сил А́нгела, побо́рника посли́, Дıв́о Богоро́дице, в по́-
мощ на́шу.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
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Соромом сповни, Владичице, ворожі обличчя й безчес-

тя великого та ганьби; нехай верну́ться, за словами псал-
ма, без нічого.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
З того дізна́ємося, Владичице, що Ти схотіла вберегти

всіх людей Своїх зі Свого міста (села, краю) цього, коли не
посміється з нас ворог-нищи́тель.

Слава…
Маємо Помічницю, Яка може все, що забажає, бо поро-

дила Того, Хто самим лише помахом усе може здійснити;
тож, коли схочеш нашого спасіння, спасемося.

І нині…
У гніві Твого заступництва розбий ворожі голови силь-

них ратників, хай від жаху тремтять перед Твоєю могутніс-
тю, Чистая.

Пісня 5
Ірмос: Божественним Світлом Твоїм, Милосердний,

просвіти, молюся, душі тих, що зранку вдаються до Тебе
пізнати Тебе, Слово Боже, істинного Бога, що з темряви
гріхів визволяє.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Сатрапи, тирани, царі та начальники країн варварсь-

ких однодушні у злі, як леви та дикі звірі, на стадо Твоє
люто рикають, але Ти подолай їх, Владичице.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Ти, що породила Сина Божого, Діво Богородице, пошли

на поміч нам ангела небесних сил, духовного покровителя
і споборника.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
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Слез іспо́лненная сітова́нія же і рида́нія досто́йная по-
стиго́ша нас ни́ні, Влади́чице, но Ти предвари́вши ущедри́,
і па́ки безбо́жния враги́ низложи́.

Сла́ва…
Не преда́жд в ру́ці язи́ков наслıд́іє Твоє,́ Чи́стая, да не

когда́ реку́т: «Где єст Богороди́телница, на Ню́же упова́-
ша?» — но без сокруше́нія ста́до Своє́ сохрани́.

І нині…
Ца́рствія вся зе́мная да позна́ют держа́ву Твою́, Чи́стая,

і крıп́ость Твою́ необори́мую; язи́ци же да смяту́тся, і да
сотрясу́тся лю́діє, невіду́щії вла́сти Твоєя́.

Піснь 6
Ірмо́с: Жите́йскоє мо́ре, воздвиза́моє зря напа́стей бу́-

рею, в ти́хоє приста́нище прите́к, вопію́ Ти: возведи́ от тля
живо́т мой, Многоми́лостиве!

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Лук мıд́ян соділа́й людıй́ Твоїх́ вıр́них і ізбра́нних ми́ш-

ця17, і опояши́ їх си́лою і крıп́остію, Пренепоро́чная, с небе-
се́ подая́ їм побıд́у.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Нас вıр́ующих в ім’я́, Чи́стая, Отца́, і Си́на, і Свята́го Ду́-

ха, і кла́няющихся рождеству́ Твоєм́у почита́ємому, не пре-
да́жд враго́м на́шим, но в коне́ц сих, Отрокови́це, сотри́.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Стеня́ще, колıн́і же прекланя́юще ко землı ́ і ру́ці на висо-

ту́ воздıю́ще, зове́м: согріши́хом, Влади́чице, ко Бо́гу, Сего́
ми́лостива сотвори́, да не язи́ци ва́рварстії нака́жут нас.

Сла́ва…
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Жало́ба й ридання найшли на нас нині, Владичице, але

Ти, випередивши їх, умилосердься і ворогів безбожних по-
долай.

Слава…
Не віддай у руки варварів насліддя Твого, Чистая, щоб

не сказали: «Де ж Богородиця, на Яку покладалися ви?» —
але від знищення паству Свою збережи.

І нині…
Усі царства земні нехай пізнають могутність Твою, Чи-

стая, і силу Твою нездоланну; нехай стривожаться погани,
хай затремтять люди, що не пізнали влади Твоєї.

Пісня 6
Ірмос: Житейське море, схвильоване бурею напастей,

бачачи і до тихого пристановища Твого прийшовши, бла-
гаю: визволи з тління життя моє, Многомилостивий.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Міцними, як мідний лук, зроби вірних та обраних лю-

дей Твоїх і снагою та силою підпережи їх, Пренепорочна,
подаючи їм з небес перемогу.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Не віддай нас у руки ворогів наших, Чистая, бо ми ві-

руємо в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа та поклоняємося
Народженому Тобою Всехвальному Господеві, але знищи
їх до кінця, Отроковице.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Схиливши коліна та руки до неба здійнявши, зі стого-

ном узиваємо: согрішили, Владичице, перед Богом, але
прихили Його милість, щоб не покарали нас варварські
народи.

Слава…
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Не терпи́м, Влади́чице, ібо́ рече́ враг: «Гнав, — пости́г-
ну, разділю́ ко́ристь, ісполню́ ду́шу мою́, убıю́ мече́м моїм́, і
одолıє́т рука́ моя́!» — тıм́же, предвари́ши, заступи́ нас.

І ни́ні…
Хра́ми Святи́я Твоя́, і О́лтаря свяще́нния, і че́стния ıќони

Твоя́, і всіх святи́х о́брази, сосу́ди же і свяще́нная сокро́ви-
ща вра́зі Твої,́ Дıв́о, ізнури́ша, но Ти отда́жд їм по дıл́ом їх,
сокруша́я вражде́бную тіх си́лу.

Катава́сія: Спаси́ от бід раби́ Своя́, Богоро́дице Дıв́о, я́ко
ми всі по Бо́зі к Тебı ́ прибіга́єм, я́ко к неруши́мой стıн́і і
предста́телниці.

Єкте́нія мала́я
Діакон: Па́ки і па́ки ми́ром Го́споду помолıм́ся.
Лик: Го́споди, поми́луй.
Діакон: Заступи́, спаси́, поми́луй і сохрани́ нас, Бо́же,

Твоєю́ благода́тію.
Лик: Го́споди, поми́луй.
Діакон: Пресвяту́ю, Чи́стую, Преблагослове́нную, Сла́в-

ную Влади́чицу на́шу Богоро́дицу і при́сно Дıв́у Марıю́ со
всıм́и святи́ми пом’яну́вше, са́мі себе́, і друг дру́га, і вес
живо́т наш Христу́ Бо́гу предадıм́.

Лик: Тебı,́ Го́споди.
Ієрей: Я́ко подоба́єт Ти вся́кая сла́ва, честь і поклоне́ніє,

Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, ни́ні і при́сно, і во вıќи віко́в.
Лик: Амінь.

І по возгла́сі конда́к Богоро́диці, глас 818:
Возбра́нной Воєво́ді побіди́телная, / я́ко ізба́влься от

зол, / благодарстве́нная, воспису́ю Ти, раб Твой, Богоро́ди-
це. / Но я́ко іму́щая держа́ву непобіди́мую, / от вся́ких м’я
бід свободи́, да зову́ Ти: / Ра́дуйся, Невıс́то Неневıс́тная.
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Нестерпно, Владичице, коли хвалиться ворог: «Поже-

нуся, наздожену, розділю здобич; насичу душу мою, заб’ю
мечем, і подолає їх рука моя», — тому, випередивши, за-
ступи нас.

І нині…
Храми святі, і священні вівтарı,́ й че́сні ікони Твої та

всіх святих образи́, дорогоцінний посуд і скарби церковні
вороги Твої, Діво, сплюндрували; але віддай їм за ділами
їхніми, зруйнувавши їхню силу ворожу.

Катавасія: Спаси від бід рабів Своїх, Богородице Діво,
бо ми всі після Бога до Тебе вдаємося як до непорушної
стіни і заступниці.

Єктенія мала
Диякон: Ще і ще в мирі Господу помолимось.
Співці: Господи, помилуй.
Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,

Твоєю благодаттю.
Співці: Господи, помилуй.
Диякон: Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Слав-

ну Владичицю нашу Богородицю пом’янувши, самі себе, і
один одного, і все життя наше Христу Богові відамо.

Співці: Тобі, Господи.
Священик: Бо Ти Благий і Чоловіколюбець Бог, і Тобі

славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, i на вiки вiкiв.

Співці: Амінь.

Кондак, глас 843

Непереможній Воєводі — / переможнії ми, звільнивши-
ся від бід, / вдячні пісні підносимо Тобі, раби Твої, Бого-
родице. / Але Ти, що маєш державу непереможну, / від
усяких бід нас визволи, щоб до Тебе взивати: / радуйся,
Невісто Неневісная.
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По сем сте́пена ше́стаго гла́са. Антифо́н 3:
Надію́щіїся на Го́спода, враго́м стра́шнії / і всім ди́внії,

го́рі бо зрят.
Во беззако́ніїх рук своїх́ пра́ведних жре́бій, / помо́щника

Тя імıя́, Спа́се, не простре́т.
Свята́го Ду́ха держа́ва на всіх, / Єму́же ви́шняя во́їнства /

покланя́ются / со вся́ким диха́нієм до́лним.
Діа́кон: Во́нмем.
Ієре́й: Мир всім.
Чтец же: І ду́хові твоєм́у.
Діа́кон же па́ки: Прему́дрость.
Чтец: Проки́мен, глас четве́ртий: Да воскре́снет Бог і

рази́йдутся вра́зі Єго́.
Лик: Да воскре́снет Бог і рази́йдутся вра́зі Єго́.
Стих: Я́ко іщеза́єт дим да іще́знут19.
Лик: Да воскре́снет Бог і рази́йдутся вра́зі Єго́.
Чтец: Да воскре́снет Бог…
Лик: …і рази́йдутся вра́зі Єго́.
Діа́кон: Го́споду помолıм́ся.
Лик: Го́споди, поми́луй.
Ієре́й возглаша́єт: Я́ко свят єси, Бо́же наш, и во святи́х

почива́єши, і Тебı́ сла́ву возсила́єм, Отцу́, і Си́ну, і Свято́му
Ду́ху, ни́ні, і при́сно, і во вıќи віко́в.

Лик: Амıн́ь.
Діа́кон: Вся́ко диха́ніє да хва́лит Го́спода.
Лик: Вся́ко диха́ніє да хва́лит Го́спода.
Стих: Хвалıт́е Бо́га во святи́х Єго́, хвалıт́е Єго́ во утвер-

жде́нії си́ли Єго́.
Лик: Вся́ко диха́ніє да хва́лит Го́спода.
Діа́кон: Вся́ко диха́ніє…
Лик: …да хва́лит Го́спода.
Діа́кон: О єж́е сподоби́тися нам слиша́нію свята́го Єва́н-

гелія Го́спода Бо́га молıм́.
Лик: Го́споди, поми́луй, три́жди.
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Ступеневі, глас 6. Антифон 3

Ті, що надіються на Господа, / страшні для ворогів / і
для всіх дивні, / бо на небесне зрять.

Не здійме праведник рук своїх на беззаконня, / маючи
Тебе, Спасе, помічником.

Влада Святого Духа над усіма; / Йому небесні воїнства
поклоняються / і все, що дихає на землі.

Читання Святого Письма
Диякон: Будьмо уважні. Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.
Священик: Премудрість.
Читець: Проки́мен на глас четвертий. Нехай воскресне

Бог і розвіються вороги Його.
Співці: Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його.
Диякон: Як щезає дим, нехай щезнуть.
Співці: Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його.
Читець: Нехай воскресне Бог…
Співці: …і розвіються вороги Його.
Діакон: Господу помолимось.
Співці: Господи, помилуй.
Священик: Бо Ти Святий, Боже наш, і у святині пере-

буваєш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині, і посякчас, i на вiки вiкiв.

Співці: Амінь.
Диякон: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Співці: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Стих: Хваліть Бога у святих Його, хваліть Його у твер-

дині сили Його.
Співці: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Диякон: Все, що дише…
Співці: …нехай хвалить Господа.
Диякон: І щоб сподобитися нам вислухати святого Єван-

гелія читання.
Співці: Господи, помилуй (тричі).
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Діа́кон: Прему́дрость, про́сти. Усли́шим Свята́го Єва́нге-
лія.

Ієре́й: Мир всім.
Лик: І ду́хові твоє́му.
Діа́кон глаголе́т: От Ма́рка Cвята́го Єва́нгелія чте́ніє.
Лик: Сла́ва Тебı,́ Го́споди, сла́ва Тебı.́
Діа́кон: Во́нмім.

Єва́нгеліє, Ма́рко зача́ло 5120

Рече́ Госпо́дь Своїм́ у́чеником: Імıй́те вıр́у Бо́жiю! Амıн́ь
глаголю́ вам, я́ко, ıж́е а́ще рече́т горı ́ се́й: двигни́ся і ввер-
зи́ся в мо́ре, і не разми́слит во се́рдці своєм́, но вıр́у іме́т,
я́ко єж́е глаголе́т, бива́єт, — бу́дет єму́. Сего́ ра́ди глаголю́
вам: вся єли́ка, а́ще моля́щеся про́сите, вıр́уйте, я́ко приєм́-
лете, і бу́дет вам. І єгда́ стоїте́ моля́щеся, отпуща́йте, а́ще
что ıм́ате на кого́, да і Оте́ц ваш, ıж́е єст на небесе́х, отпу́с-
тит вам согріше́нiя ва́ша. А́ще же ви не отпуща́єте, ні Оте́ц
ваш, ıж́е єст на небесе́х, отпу́стит вам согріше́нiя ва́ша.

Лик: Сла́ва Тебı,́ Го́споди, сла́ва Тебı.́
Та́же, глас 6: Сла́ва Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху. / О́тче,

Сло́ве, і Ду́ше, / Тро́йце Свята́я, / очи́сти мно́жество гріхо́в
на́ших.

І ни́ні, і при́сно, і во вıќи віко́в. Амінь. / Моли́тв ра́ди
Пречи́стия Богоро́дица, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жество
гріхо́в на́ших.

Поми́луй нас, Бо́же, / по вели́цій ми́лости Твоєй́, / і по
мно́гим щедрота́м Твоїм́, / очи́сти согріше́нія на́ша.

І а́біє стихи́ру сıю́, глас 6. Подо́бен: Все возло́жше:
Не оста́ви нас во чловıч́ескоє предстоя́ніє, Пречи́стая

Влади́чице, / но прийми́ моле́ніє рабо́в Своїх́: / ско́рбі бо
обдержа́т ни, / терпıт́и не мо́жем от бісо́вскаго стріля́нія і
сопроти́вних враго́в наше́ствія. / Покро́ва не стяжа́хом, ні-
где́же прибıѓнути, стра́стнії, / всегда́ побіжда́єми; утіше́нія
не іма́ми, / ра́зві Тебе́, Влади́чице ми́ра, / Упова́ніє і Пред-
ста́тельнице вıр́них, / не пре́зри моле́нія на́ша, / но совер-
ше́нна я сотвори́.
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Диякон: Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо

святе Євангеліє.
Священик: Мир усім.
Співці: І духові твоєму.
Священик: Від Марка́ святого Євангелія читання.
Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.

Сказав Господь: майте віру Божу, бо істинно кажу вам,
якщо хто скаже горі цій: посунься і кинься в море, і не сум-
ніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за йо-
го словом, — буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам:
усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, — і
буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось
маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам
гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то і Отець ваш Небесний
не відпустить вам гріхів ваших (Мк. 11:23–26, зачало 51).

Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Співці (глас 6): Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. /

Отче Слове, і Душе, / Тройце Свята, очисти / безліч гріхів
наших.

І нині, і повсякчас, і на вiки вiків. Амінь. / Молитвами
Пречистої Богородиці, / Ми́лостивий, очисти / безліч гріхів
наших.

Помилуй нас, Боже, / з великої милости Твоєї / і з без-
межного милосердя Твого / прости провини наші.

Стихира, глас 6
Співці: Не доручай нас людському заступництву, Пре-

свята Владичице, / але прийми моління рабів Твоїх, / бо
печаль огорнула нас, / і стріл демонових, і нашестя воро-
жого терпіти не можемо, / покрову не маємо, ніде схова-
тись окаянним, / завжди переможені й утіхи не маємо, /
крім Тебе, Владичице світу, / надіє і заступнице вірних, /
не відкинь молитов наших, / але здійсни їх.
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Діа́кон глаголе́т21: Спаси́, Бо́же, лю́ди Своя́ і благослови́
достоя́ніє Твоє.́ Посіти́ мир Тво́й ми́лостію і щедрота́ми; во-
звиси́ рог христіа́нский, і ниспосли́ на нас ми́лості Твоя бо-
га́тия, моли́твами Пречи́стия Влади́чица на́шея Богоро́ди-
ца, і при́сно Дıв́и Марıя́ (а́ще єст Хра́м Богоро́дичин, рці сıє́:
Че́стнаго і сла́внаго Єя́ ра́ди ім’яре́к); си́лою Че́стнаго і Жи-
вотворя́щаго Креста́, заступле́ньми Че́стних Небе́сних Сил
Беспло́тних; Че́стнаго і сла́внаго Проро́ка, Предте́ча і Крес-
ти́теля Іоа́на; святи́х сла́вних і всехва́лних Апо́стол; іже во
святи́х оте́ц на́ших, і Вселе́нских вели́ких Учи́телей і Святи́-
телей, Васи́лія Вели́каго, Григо́рія Богосло́ва, і Іоа́на Злато-
у́стаго. І ıж́е во святи́х отца́ на́шего Никола́я Мириликıй́ска-
го Чудотво́рца, святи́х ра́вно Апо́столних22 Мефо́дія і Кири́-
ла, учи́телей славе́нских; свята́го ра́вно Апо́столнаго вели́-
каго кня́зя Влади́мира23 і блаже́нної вели́кої княги́ні О́ль-
ги; свята́го вели́каго кня́зя Яросла́ва; святи́х оте́ц наших,
митрополи́тов Ки́ївских: Михаїл́а, Іларіо́на, Мака́рія, Петра́,
Алексıя́, Петра́; Феодо́сія Чернıѓовскаго, Дими́трія і Арсе́-
нія Росто́вских, Іноке́нтія і Софро́нія Ірку́тских, Іоаса́фа Біл-
горо́дскаго, Іоа́на і Па́вла Тобо́льских, Меле́тія Ха́рковска-
го, Луки́ Кри́мскаго; святи́х сла́вних і добропобıд́них му́-
ченик: свята́го великому́ченика Гео́ргія Побідоно́сца, свя-
ти́я великому́чениці Варва́ри, святи́х благовıр́них кня́зей-
страстоте́рпец Оско́льда, Бори́са, Глıб́а, Іѓоря; свята́го пре-
подобному́ченика Афана́сія, ігу́мена Бересте́йскаго; Нико-
ла́я, кня́зя Лу́цкаго; Мака́рія Ка́нівскаго; Фео́дора, кня́зя
Остро́жскаго; святи́я Іулія́нії, княжни́ Ольша́нския, святи́х
вıл́енских му́чеников Анто́нія, Іоа́на і Євста́фія; преподо́б-
них оте́ц наших Анто́нія і Феодо́сія і всіх чудотво́рец Пече́р-
ских; преподо́бнаго Іо́ва, ігу́мена і чудотво́рца Поча́ївска-
го; всіх святи́х, ıж́е на землı́ Ро́ссії-Україн́и прославлених, і
святи́х (хра́ма і дня); святи́х і праведних богооте́ц Іоаки́ма
і А́нни і всіх святи́х. Моли́м Тя, Многоми́лостиве Го́споди,
усли́ши нас грıш́них, моля́щих Ти ся, і поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй (двана́десят).
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Диякон: Спаси, Боже, людей Своїх і благослови наслід-

дя Своє, навідай світ Твій милістю та милосердям, зміц-
ни силу християн православних і пошли нам милості Твої
багаті молитвами Всепречистої Владичиці нашої Богоро-
диці і Приснодіви Марії; силою Че́сного і Животворчого
Хреста; заступництвом че́сних небесних сил безтілесних;
че́сного славного пророка, Предтечі й Хрестителя Іоана;
святих славних і всехвальних апостолів; святих отців на-
ших і вселенських великих учителів і святителів: Василія
Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого; свя-
того отця нашого Миколая, архиєпископа Мирлікійського,
Чудотворця; святих рівноапостольних Мефодія й Кирила,
учителів слов’янських; святого рівноапостольного велико-
го князя Володимира і блаженної великої княгині Оль-
ги; святих отців наших, митрополитів Київських: Михаїла,
Іларіона, Макарія, Петра, Олексія, Петра; Феодосія Чер-
нігівського, Димитрія та Арсенія Ростовських, Інокентія
Іркутського, Іоасафа Білгородського, Іоана та Павла То-
больських, Мелетія Харківського, Луки Кримського; свя-
тих славних і добропобідних мучеників: святого велико-
мученика Юрія Переможця, святої великомучениці Вар-
вари, святих благовірних князів-страстотерпців Оскольда,
Бориса, Гліба та Ігоря; святого преподобномученика Афа-
насія, ігумена Берестейського; Миколи, князя Луцького;
Макарія Канівського; Феодора, князя Острозького; святої
Юліянії, княжни Ольшанської, святих віленських мучени-
ків Антонія, Іоана та Євстафія; преподобних отців наших
Антонія і Феодосія та інших чудотворців Печерських; пре-
подобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського; всіх
святих, на землі Українській прославлених, і святих (хра-
му і дня); святих і праведних богоотців Йоакима й Анни
і всіх святих — молимо Тебе, Многомилостивий Господи,
вислухай нас грішних, що молимось Тобі, і помилуй нас.

Співці: Господи, помилуй (12 разів).
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Возгла́с (Ієре́я): Ми́лостію і щедрота́ми і Человіколю́бієм,
Єдиноро́днаго Твоєѓо Си́на, с Ни́мже благослове́н єси́, со
Пресвяти́м і Благи́м і Животворя́щим Ти Ду́хом, ни́ні і при́с-
но, і во вıќи віко́в.

Лик: Амıн́ь.

Піснь 7
Ірмо́с: Росода́телну у́бо пещ сотвори́ А́нгел преподо́б-

ним дıт́ем, халде́я же опали́ веле́нієм Бо́жіїм, мучи́теля
увіща́ вопıт́и: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Не ко ıн́ому Бо́гу па́че Тебе́, распростро́хом ру́ки на́ша,

Влади́ко, а́ще бо і согріши́хом, но не отступи́хом от Тебе́, і
ıн́аго ра́зві Тебе́ Бо́га не вıм́и. Тıм́же поми́луй нас, Богоро́-
дица мольба́ми.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Се я́ко пси мно́зі обийдо́ша, і я́ко ю́нци ту́чнії обдержа́-

ша нас, і ри́щут на́ ни, растерза́ти ни́ні звıр́ски раби́ Твоя́,
Влади́чице Чи́стая, їх́же жезло́м Божестве́ннаго Твоєѓо ма-
нове́нія дале́че отжени́.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Ми́ру, Спаси́телнице, Цари́це Всепıт́ая, град сей сохра-

ня́й, Цару́ющаго над царми́ ро́ждшая Христа́, взя́тія і плі-
не́нія, пожира́нія же і наше́ствія го́ркаго ізбавля́я.

Сла́ва…
От междосо́бния бра́ни ви́хра лука́ваго, мо́лви, смуще́-

нія, лови́тви, кова́рства втай вра́жія, навıт́а же і чая́нія лсти́-
ваго, град Твой сей, Пренепоро́чная, ізба́ви.

І ни́ні…
Стіну́ нераздруши́му, неіспроверже́ну же, і непозибле́-

му, і пирг непревра́тен в нахожде́ніях, і сориста́ніях ва́р-
варских язи́к, ра́дующихся крові, Тебе́ стяжа́хом, і к Тебı ́
прибіга́юще, Чи́стая, спаса́ємся.
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Священик: Милістю і щедротами, і чоловіколюбством

Єдинородного Сина Твого, що з Ним благословенний Ти,
з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і
повсякчас, і на віки віків.

Люди: Амінь.

Пісня 7
Ірмос: Росоносною вчинив піч ангел для побожних от-

років, а веління Боже, що халдеїв опаляло, приневолило
гнобителя взивати: благословен єси, Боже отців наших.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Не здіймаємо рук наших до іншого бога, крім Тебе, Вла-

дико, бо хоч і грішимо, але не відступаємо від Тебе, й ін-
ших богів, окрім Тебе, не визнаємо́; тож молитвами Бого-
родиці помилуй нас.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Ось, мов зграя псів, обступили мене, мов бики васан-

ські, оточили мене й шукають, як по-звірячому розірва-
ти нині рабів Твоїх, Владичице Чистая; але божественним
Твоїм по́рухом далеко їх віджени.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.
Спасителько світу, Царице Всехвальна, що породила

Царя над царями, збережи місто (село, край) це від гіркого
нашестя, захоплення, полону та вигублення.

Слава…
Від міжусобиці, злої бучі, сум’яття та розбрату, ворожої

пастки та підступу, наклепів і марних сподівань звільни
Твоє місто (село, край), Пренепорочна.

І нині…
Твердинею непорушною, нездоланною та неприступ-

ною і ве́жею міцною, непохитною, маємо Тебе, Чистая,
у час нападів і боротьби з народами варварськими, що
кров’ю втішаються, і, до Тебе припадаючи, спасаємося.
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Піснь 8
Ірмо́с: Іс пла́мене святи́м росу́ істочи́, а пра́веднаго

же́ртви і во́ди опали́, вся бо тво́риши, Хри́сте, єли́ка хо́ще-
ши. Єго́же превозно́сим Го́спода во вıќи.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Кровоя́дци звıр́іє, і во́лци хи́щнії, раби́ Твоя́, я́ко ста́до

обийдо́ша, і слове́сния Твоя́ а́гнца растерза́ют. Но Ти пред-
вари́, Дıв́о Свята́я Богоро́дице, і ско́ро от тіх уст ізба́ви нас.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Безчи́сльний язи́к, го́рдий, високосе́рдий, брань любя́-

щій род, кля́тви преступа́ющій, рать на́ ни непримири́тель-
ну подвиже́. Но Ти предвари́, Дıв́о Свята́я Богоро́дице, і
ско́ро от тіх озлобле́нія ізба́ви нас.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Во́їнства небе́снаго ополче́нієм у́мним огради́ град Твой

і остіни́, вра́жія же прило́ги осуєти́ти ускори́, Дıв́о Свята́я
Богоро́дице.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Я́коже Адар о́ний беззаконнıй́шій на Соломо́на, си́це

Ага́р лю́тий, Ізмаїл́ нарече́ний на́ ни воста́. Но Ти предвари́,
Свята́я Богоро́дице, і воско́рі от тіх ізба́ви нас.

Сла́ва…
Ко́пієм я́ти положи́ти тщи́тся раби́ Твоя́, во́їнство на ору́-

жія упова́ющеє і ко́пія, но ми на́ Тя надıю́щеся зове́м: пред-
вари́, Дıв́о Свята́я Богоро́дице, і ско́ро ізба́ви нас.

І ни́ні…
Держа́ви лук дре́вле соте́ршая, і ва́рварская нахожде́-

нія множи́цею в бıѓство обрати́вшая, сотри́ і ни́ні меч і
брань тіх, Влади́чице, Дıв́о Свята́я Богоро́дице, і ско́ро із-
ба́ви нас.
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Пісня 8

Ірмос: Із полум’я преподобним Ти росу виточив і жерт-
ву праведника водою спалив, бо все твориш Ти, Христе, зі
Своєї волі: Тебе прославляємо по всі віки.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.

Люті звірі й хижі вовки обступили рабів Твоїх, як отару,
і духовних ягнят Твоїх роздирають. Але Ти ви́переди їх,
Діво Свята Богородице, і скоро з пащі їхньої визволи нас.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.

Підняв проти нас непримиренну рать народ незлічен-
ний, гордий, зарозумілий, що любить війни та клятви по-
рушує. Але Ти випереди їх, Діво Свята Богородице, і скоро
від їхньої кривди визволи нас.

Обгороди місто (село, край) Твоє полками духовними
небесного воїнства, а ворожі зазіхання змарнувати поспі-
ши, Діво Свята Богородице.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.

Як той Ада́р беззаконний на Соломона, так люті агаря́-
ни, прозвані ізмаїлтя́нами, повстали на нас; але Ти випе-
реди їх, Свята Богородице, і скоро від них визволи нас.

Слава…

Списом намагається подолати рабів Твоїх воїнство, що
на зброю й ра́тища покладається; та ми на Тебе покладає-
мось і взиваємо: випереди, Діво Свята Богородице, і скоро
визволи нас.

І нині…

Могутню зброю завжди знищувала Ти й численні вар-
варські нашестя на втечу обертала; знищи ж і нині їхню
зброю та війну, Владичице, Діво Свята Богородице, і скоро
визволи нас.
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Піснь 9
Ірмо́с: Бо́га члове́ком не удо́б ви́діти, Нань же не смı-́

ют чи́ни А́нгельстії зрıт́и; Тобо́ю бо, Пречи́стая, яви́ся нам
Сло́во Воплоще́нно, Єго́же велича́юще, с Небе́сними Во́ї Тя
велича́єм.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Крıп́ость і держа́ва мужестве́нная бу́ди Твоїм́ лю́дем,

Пренепоро́чная, храни́телницаже і си́ла, і ору́жіє, і меч обо-
ю́ду о́стрий, сопроти́вних по́лки сіку́щій, і ополче́нія враго́в
во єдино́ сосіца́ющій.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Я́ко стіна́ нераздруши́мая, і неіспрове́рженая христія́-

ном, я́ко про́вол і пирг непози́блемий, лю́тих і безбо́жних
шата́нія і воздимıв́шеєся мучи́телій наше́ствіє і ва́рварская
преще́нія, Чи́стая, раздруши́.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
А́нгелу ıн́огда защища́ющу Гедіо́н Мадіа́мскія по́лки із-

січе́, і ни́ні, Пречи́стая, із Тебе́ Ро́ждшагося умоли́, того́жде
А́нгела посла́ти, ва́рварскія по́лки прогоня́юща, і до конца́
сотира́юща враги́ бору́щия нас.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Побіжда́єтся єстества́ чин, Влади́чице, іде́же Бог вся

творя́й ма́нієм хо́щет. Ти же сего́ па́че єстества́ ро́ждшая,
мо́жеши у Не́го єли́ка хо́щеши. Тıм́же хотя́щих град Твой
сей погуби́ти до зıл́а нівочто́же сотвори́.

Пресвята́я Влади́чице, усли́ши і бу́ди нам засту́пница.
Усли́ши от хра́ма Твоєѓо свята́го раби́ Твоя́, Чи́стая, і

гнів Бо́жий ізли́й на язи́ки невіду́щія Тя, і на ца́рства, я́же
ıм́ене Твоєѓо не призва́ша вıр́ні, многожела́телнаго.

Сла́ва…
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Пісня 9

Ірмос: Бога людям неможливо бачити, бо на Нього й чи-
ни ангельські не сміють дивитись. Через Тебе ж, Всечиста,
Слово стало тілом і з’явилось людям. Величаючи Його, з
небесними силами Тебе прославляємо.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.

Твердинею і силою всепереможною будь людям Твоїм,
Пренепорочна, охороною, покровою та зброєю, і мечем
двосічним, що полки супротивників знищує та військо во-
рогів умить посікає.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.

Спини, Чистая, лютих безбожників зарозумілість, і ди-
му́чу навалу мучителів, і погрози варварські, Ти бо хрис-
тиянам — стіна непорушна й нездоланна, непохитний мур
і фортеця.

Колись під захистом ангела Гедеон мадіа́мські полки́
розгромив, і нині, Пречиста, Народженого від Тебе убла-
гай послати того ж таки ангела, щоб варварське військо
прогнав і до решти вигубив ворогів, які напали на нас.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.

Перемагаються закони природи, Владичице, там, де
Бог тільки схоче; і Ти, що Його надприродно породила,
можеш з волі Його все, що захочеш. Тож оберни на ніщо
тих, хто прагне це місто (село, край) дощенту згубити.

Пресвята Владичице, вислухай і будь нам заступницею.

Почуй рабів Твоїх від храму святого Твого, і вилий гнів
Божий на народи, які не знають Тебе, і на царства, які
всеба́жаного імени Твого з вірою не призивають.

Слава…
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Раздруши́вий, Сло́ве, ве́лію брань, і до́лгоє о́ноє дре́в-
неє разстоя́ніє, і совокупи́вий со зе́мними небе́сния. Раз-
друши́ Богоро́дица ра́ди брань сıю́ но́вую і тя́жкую, і нас
умири́.

І ни́ні…
Распростри́ покро́в Твой, Влади́чице, я́коже свıт́лий о́б-

лак і град Твой покри́й, і рука́ма їм́аже носи́ла єси́ Христа́,
оби́мши, сей неіспроверже́н соблюди́, о ıм́ені Твоєм́ хваля́-
щійся при́сно.

Катавасія: Спаси́ от бід раби́ Своя́, Богоро́дице Дıв́о, я́ко
ми всі по Бо́зі к Тебı ́ прибіга́єм, я́ко к неруши́мой стıн́і і
предста́телниці.

Глас 824

Лик: Досто́йно єст, я́ко воıс́тинну / блажи́ти Тя, Богоро́-
дицу, / Присно-блаже́нную, і Пренепоро́чную, / і Ма́тер Бо́га
на́шего. / Честнıй́шую Херуви́м / і Славнıй́шую без соравне́-
нія Серафи́м, / без істлıн́ія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / Су́щую
Богоро́дицу Тебе́ велича́єм25.

Чтец: Святи́й Бо́же, святи́й Крıп́кий, святи́й Безсме́рт-
ний, поми́луй нас (три́жди).

Сла́ва… і ни́ні…
Пресвята́я Тро́йце, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти гріхи́

на́ша; Влади́ко, прости́ беззако́нія на́ша, Святи́й, посіти́ і
ісціли́ не́мощі на́ша, ıм́ени Твоєѓо ра́ди.

Го́споди, поми́луй (три́жди).
Сла́ва… і ни́ні…
О́тче наш, ıж́е еси́ на небесе́х, да святи́тся ім’я́ Твоє,́ да

при́йдет Ца́рствіє Твоє,́ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небесı ́
і на землı.́ Хліб наш насу́щний даждь нам днесь, і оста́ви
нам долги́ на́ша, я́коже і ми оставля́єм должнико́м на́шим,
і не воведи́ нас во іскуше́ніє, но ізба́ви нас от лука́ваго.

Ієре́й: Я́ко Твоє́ єст Ца́рство, і си́ла, і сла́ва, Отца́, і Си́на,
і Свята́го Ду́ха.
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Зруйнував Ти, Слове, велику битву і ворожнечу правіч-

ну, з’єднавши земних з небесними; зруйнуй заради Бого-
родиці й цю битву, нову та тяжку, і нас примири.

І нині…
Розгорни покров Твій, Владичице, як світлу хмару, і міс-

то (село, край) Твоє покрий, і руками, якими носила Хрис-
та, обійнявши, збережи непохитним і нездоланним, щоб
ми завжди величали ім’я Твоє.

Катавасія: Спаси від бід рабів Своїх, Богородице Діво,
бо ми всі після Бога до Тебе вдаємося як до непорушної
стіни і заступниці.

Глас 844

Достойно є, і це є істина, / славити Тебе, Богородицю, /
завжди славну і Пренепорочну / і Матір Бога нашого. /
Чеснішу від херувимів / і незрівнянно славнішу від серафи-
мів, / що без істління Бога Слово породила, / сущу Богоро-
дицю, Тебе величаємо.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, по-
милуй нас (тричі).

Слава… i нинi…
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи

наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься
і зціли немочі наші імени Твого ради.

Господи, помилуй (тричі).
Слава… i нинi…
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє;

нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на
небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні;
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям
нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука-
вого.

Священик: Бо Твоє є Царство, i сила, i слава, Отця, і
Сина, і Святого Духа, нинi, i повсякчас, i на вiки вiків.
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І тропарı ́ сıя́, глас 6
Стра́шен єси́ Го́споди, / і кто проти́ву пра́ведному Твоє-́

му гнıв́у ста́нет? / Іли́ кто умо́лит Тя, Бла́же? / Кто́же ли уто́-
лит Тя за лю́ди согріши́вшія і ненача́ємия? / То́кмо Небе́снії
Чи́нове: / Арха́нгели і А́нгели, Госпо́дства, Херуви́ми і Сера-
фи́ми, / оса́нна непреста́нно Ти вопію́щії; / с ни́ми же і ми
согла́сно зове́м: / Свят, Свят, Свят, єси́ Бо́же, поми́луй нас.

Сла́ва…
Го́споди, Го́споди, Тебе́ вся́ческая боя́тся / і трепе́щут

пред лице́м сла́ви Твоєя́. / Тебı ́ і ми, грıш́нії, с бо́язнію і
тре́петом припада́єм, Безсме́ртне, / Тебı ́мо́лимся, Святи́й: /
спаси́ душа́ на́ша / молитва́ми Апо́стол, Проро́к, Му́ченик, і
всіх Святи́х Твоїх́.

І ни́ні…
Ма́ти Бо́жія Пречи́стая, / прибіжи́ще і покро́ве христіа́н-

скій! / Укріпи́ си́лна же і дерзнове́нна сотвори́ господаря́
на́шего і во́я єго́, / і лю́ди вся оби́чно моля́щія Ти ся / во
єж́е удо́б побіди́ти і низложи́ти / Христонена́вистния враги́
і го́рдия ва́рвари, / да всі вопієм́ Ти: Ра́дуйся, Прерадова́н-
ная.

По сих же діа́кон возглаша́єт:
Во́нмім, і всі во умиле́нії се́рдца колıн́і душ і тіле́с на́ших

прекло́нше, Го́споду помолıм́ся.
Лик: Господи, помилуй26.
Ієре́й же а́біє со вся́ким умиле́нієм прекло́нь колıн́і со

всıм́и предстоя́щими, чтет моли́тви сıя́, іли́ вся, іли́ на дво́є
разділи́в я на ıн́ий день.

Моли́тва 1
Мака́рія Архієпи́скопа Филаделфıй́скаго,

в наше́ствії язи́к
Влади́ко Го́споди Бо́же наш, кто уподоби́тся Тебı?́ Кто

подо́бен Тебı ́ во бо́зіх? Го́споди Бо́же наш, кто бог ве́лій,
я́ко Бог наш? Си́лний во ми́лості, і благи́й во крıп́ості во
єж́е утіша́ти і спаса́ти всіх нас. Не премолчи́, ні укроти́,
Бо́же, воздая́нія го́рдим, я́ко се вра́зі Твої ́ возшумıш́а,
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І тропарі, глас 6

Страшний Ти, Господи, / і хто проти праведного гніву
Твого може встояти / чи хто ублагає Тебе, Милосердний? /
Чи хто заступиться перед Тобою за людей грішних і зневі-
рених? / Тільки небесні чини: / архангели, ангели, господ-
ства, херувими та серафими, / які повсякчасно співають
Тобі: «Осанна!». / З ними ж і ми однодушно взиваємо: /
Свят, Свят, Свят єси, Боже, помилуй нас.

Слава…
Господи, Господи, Тебе все творіння страхається / і

тремтить перед лицем слави Твоєї. / До Тебе, Безсмертний,
і ми, грішні, з острахом і трепетом припадаємо / і молимо-
ся Тобі, Святий: / спаси душі наші / молитвами апостолів,
пророків, мучеників і всіх святих Твоїх.

І нині…
Мати Божа Пречиста, / пристановище і покрово христи-

ян! / Подай силу й відвагу воєводам і воїнству нашому, / і
всім людям, що завжди моляться Тобі, / щоб легко пере-
могти й подолати / христонена́висних і гордих варварів, /
щоб усі ми співали Тобі: радуйся, Всевтішна.

Священик: Будьмо уважні, і всі, розчулено схиливши
коліна душ і тіл наших, Господу помолимось.

Співці: Господи, помилуй.

І священик з великим зворушенням, схиливши з усіма
вірянами коліна, читає ці молитви — чи всі, чи розділивши
на цей та інші дні.

Молитва 1
Макарія, архиєпископа Філадельфійського,

в час нашестя супостатів
Владико Господи, Боже наш, хто подібний до Тебе? Хто

з богів зрівняється з Тобою? Господи Боже наш, хто бог
великий, як Бог наш — сильний у милості та благий у мо-
гутності, щоб утішати і спасати всіх нас. Не мовчи, Боже,
не барися відплатити гордим. Бо ось вороги Твої повстали,
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і ненавидя́щії Тебе́ воздвиго́ша гла́ву. На лю́ди Твоя́ лукав-
нова́ша во́лею, і совіща́ша на святи́я Твоя́, рıш́а: «Прийдıт́е
і потреби́м я, і не воспом’яне́тся ім’я́ Ізра́їлево ктому́!» При-
йдо́ша язи́ци во достоя́ніє Твоє,́ оскверни́ша Це́рков Свя-
ту́ю Твою́, положи́ша че́стний Твой Ієрусали́м я́ко о́вощноє
храни́лище, положи́ша тру́пія раб Твоїх́ — бра́шно пти́цам
небе́сним, пло́ті преподо́бних Твоїх́ — звıр́ем зе́мним; пролі-
я́ша кров їх, я́ко во́ду о́крест Ієрусали́ма, і не бі погріба́яй.

Но доко́лі, Го́споди, возгори́тся, я́ко огнь, гнів Твой?
Доко́лі отвраща́єши лице́ Твоє́ от нас? Доко́лі грıш́ници
восхва́лятся? Доко́лі употребля́ти ıм́ат законопресту́пний
вла́стію? Доко́лі вознесе́тся жезл нечести́вих на жре́бій
освя́щенних?

Уви́ мні, я́ко умножи́ся смире́ніє на́ше, і умале́ні єсми́
па́че вся язи́ки. Уви́ мні, я́ко оскорбя́щії нас зıл́о одоліва́ют,
і ра́на на́ша тве́рда бисть. І Ти, Го́споди, Вели́кій і Крıп́кий,
доко́лі не поми́луєши Ієрусали́ма: воспла́чу бо ся я́ко Ієре-
мıя́ о сокруше́нії моєм́ го́рці, я́ко іспадо́хом, я́коже ли́ствія,
беззако́ній ра́ди, і с мертви́ми, ıж́е во а́ді, вміни́хомся.

Но упова́ю па́ки я́коже Заха́рія на́ Тя, Го́споди, воли́теля
ми́лости, я́ко Бог щедро́т Ти єси́, уничижа́яй совıт́и крıп́ких,
сміре́нних же моли́тви приємля́й.

Что я́ко би́хом поноше́ніє близ і дале́че су́щим укланя́-
ющимся от пу́ти пра́веднаго во отміне́нії до́гмат, і отміта́-
ющим єди́ною в нече́стіє, ıж́е сло́во прему́драго про́мисла
Твоєѓо не віду́ще, посіще́ніє на́ше я́коже оставле́ніє окле-
вета́ют. Подоба́ше у́бо сим от свяще́нних усли́шати слове́с,
я́ко облича́ємі от Го́спода, нака́зуємся, да не с ми́ром осу-
ди́мся. О́німже от о́бщих нави́кнути ра́зумов, я́ко не умира́-
ющії, нıж́е ме́ртвії вра́чевскаго прилежа́нія сподобля́ются,
но жи́ві су́щії в бо́лізні, лıч́ущих про́мисл восприєм́лют, і
всеми́рную сıю́ ра́ну во преми́рноє прелага́ємую весе́ліє,
по́зді нıќогда разумıт́и. Но не ви́діша, нıж́е разумıш́а, і се-
го́ ра́ди нече́стієм поно́сят нам, і упова́ніє на́ Тя Іс́тиннаго
Бо́га беззако́ніє нарица́ют.
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і ті, що ненавидять Тебе, підняли голову. Вони підступно
змовляються проти народу Твого і радяться проти святих
Твоїх. Сказали: «Підемо й винищимо їх з-поміж народів,
щоб ніхто не згадував більше імени Ізраїля». Прийшли чу-
жинці в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єру-
салим обернули на руїну. Кинули трупи рабів Твоїх на по-
живу птахам небесним, тіла святих Твоїх — звірам земним.
Розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалима, і не було
кому поховати їх.

Доки, Господи, палатиме, як огонь, гнів Твій? Доки від-
вертатимеш лице Своє від нас? Доки грішники вихваляти-
муться? Доки злочинці зловживатимуть владою? Доки бу-
де підноситися сила нечестивців над долею праведників?

Горе мені, бо намножилася ганьба наша, і принижені
ми більше за всі народи. Горе мені, бо кривдники наші
перемагають, і рана наша невиго́йна. І доки не помилуєш
Ти Єрусалима, Господи Великий і Кріпкий, ридатиму я,
наче Єремія, за гірку поразку мою, бо, наче листя, впали
ми за беззаконня наші, стали, як мертві в пеклі.

Але, як Захарія, ще уповаю на Тебе, Господи, що бажа-
єш милості, бо Ти милосердний Бог: за́міри сильних відки-
даєш, а молитви смиренних приймаєш.

Ми терпимо зневагу від народів близьких і далеких, які
відхилилися від путі праведної, відкинули істину, впали
в безбожництво й не знають Твого премудрого промислу,
тому, бачачи, як Ти стражданнями відвідав нас, кажуть,
що Ти відкинув нас. Належало б їм почути слова святих, бо
Господь викриває нас покараннями, щоб зі світом не засу-
дити. Належало б їм навчитися розуму й колись таки зро-
зуміти, що лікування надають не тим, що вмирають, і не
мерцям, але лікарське мистецтво застосовують до живих,
що заслабли, і ця загальнолюдська болість наша перетво-
риться зрештою на небесну вічну радість. Але не бачать і
не розуміють нечестивці, тому й лихословлять нас, і надію
нашу на Тебе, істинного Бога, беззаконням називають.
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І я́ко Тебе́ Єдиноро́днаго Безнача́лному Отцу́, Си́на Єди-
носу́щна Сора́сльному Твоєм́у Отцу́, і Преблаго́му Твоєм́у
Ду́ху проповіда́юще, єди́ному Єстеству́, єди́ному Существу́,
єди́ной си́лі Божества́, і Ца́рству покланя́ємся. Сıя́ страда́-
ти непщую́т, і месть нече́стія ра́ну пліне́нія, а не прегріше́-
ній мнят, безу́мнії, і Твоєм́у руга́ющеся терпıн́ію ху́лят Твоє́
Божество́, і мироспаси́телноє посміва́ют смотре́ніє Твоє.́

Но осла́би, Го́споди, осла́би, Человіколюби́війшій Бо́же,
ущедри́, Благосерднıй́шій і Ми́лостивий Влади́ко! І да не
я́ростію Твоєю́ обличи́ши нас на мно́зі да не сотрıє́мся, нıж́е
гнıв́ом Твоїм́ нака́жеши нас, да не бу́дем я́коже ізнача́ла, і
пре́жде єж́е би́ти нам. Но бу́ди с на́ми я́ко крıп́кий бо́рец,
я́ко не невозмога́єт от Тебе́ єж́е спаса́ти во мно́гих і в ма-
ли́х. Укріпи́ нас, Го́споди Бо́же наш, я́ко на́ Тя упова́хом, і
во ім’я́ Твоє́ дерза́єм.

І да вıр́ен бу́дет ни́ні глаго́л Твой, Го́споди, ıж́е глагола́л
єси́ к нам, я́ко с на́ми єси́ во вся дні до сконча́нія вıќа. І да
вознесе́тся рог христіа́нскій, і да постидя́тся гоня́щії нас,
і да убоя́тся устраша́ющії нас, і посра́мятся і поги́бнут, і
крıп́ость їх да сокру́шится, і могу́тство їх да не бу́дет, і
позна́ють всі, я́ко ім’я́ Тебı ́— Госпо́дь, і Ти єди́н Ви́шній по
всей землı,́ і Твоє́ єст Ца́рство, і си́ла, і сла́ва, і Тебı ́подоба́єт
кла́нятися Іс́тинному Бо́гу і Спа́су на́шему, с Безнача́лним
Ти Отце́м, і Пресвяти́м, і Благи́м, і Животворя́щим Ти Ду́хом,
ни́ні і при́сно, і во вıќи віко́в.

Лик: Амıн́ь.

Моли́тва 2
В наше́ствії язи́к

Влади́ко Го́споди Бо́же наш! Тебı ́ ся моли́м, і Тебе́ про́-
сим ми, грıш́нії і недосто́йнії раби́ Твої,́ я́ко да при́зриши на
моле́ніє нас грıш́них і непотре́бних раб Твоїх́, і поми́луєши
нас.

Я́ко, Влади́ко, беззако́нія на́ша і гріхи́ превзийдо́ша гла́-
ви на́ша, і би́хом поноше́ніє язи́ком, насмія́ніє і поруга́ніє
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Ми проповідуємо Тебе, Сина, Єдинородного Безначаль-

ному Отцеві, єдиносущного і нероздільного з Твоїм Отцем
і Преблагим Твоїм Духом, і поклоняємось єдиному Єству,
єдиній Істоті, єдиній силі Божества і Царства. А ці безумці
страждання бояться і наше поневолення вважають не спо-
кутою за гріхи, а помстою свого нечестя, тому й, глузуючи
з Твого терпіння, зневажають Твоє Божество та насміха-
ються над Твоїм спасенним для всього світу провидінням.

Але прости, Господи, прости, найчоловіколюбніший Бо-
же, змилуйся, наймилосердніший і милостивий Владико!
І не засуди нас довіку в ярості Твоїй, щоб не зникли ми з
лиця землі. І не у гніві Твоїм карай нас, щоб не залиши-
лися ми такими, якими й були. Але будь з нами, як могут-
ній воїн, якому не важко спасати ані кількох, ані багатьох.
Зміцни нас, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе надіємося і
в ім’я Твоє підіймаємося.

І нехай справдиться нині слово Твоє, Господи, до нас,
як Ти мовив до нас, що Ти з нами в усі дні до кінця віку.
І нехай піднесеться сила християн; нехай посоромляться
ті, що переслідують нас, убояться ті, що страхають нас, і
вкриються ганьбою, й погинуть, і сила їхня нехай знищить-
ся, і могутність зникне, і нехай пізнають усі, що ім’я Тобі
Господь, і Ти єдиний Вишній на всій землі, і Твоє Царство,
і сила, і слава, і Тобі належить поклоніння, істинному Бо-
гові й Спасителеві нашому з Безначальним Твоїм Отцем, і
Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині, і
повсякчас, і на вiки вiків.

Співці: Амінь.

Молитва 2
У час нашестя чужинців

Владико Господи Боже наш! Тобі молимося і Тебе про-
симо ми, грішні й негідні раби Твої, щоб зглянувся Ти на
благання грішних і нікчемних рабів Твоїх і помилував нас.

Бо беззаконня та гріхи наші, Владико, перевищили го-
лови наші, тому віддано нас на ганьбу, на посміх і наругу
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су́щим о́крест безбо́жним агаря́ном, і сміре́ні би́хом да́же
до сме́рти, гріх ра́ди і беззако́ній, і хуле́ній на́ших. Кто не
воспла́чет нас си́це пребива́ющих? Кто не возрида́єт то-
ли́каго пліне́нія на́шего? Я́ко сıя́ вся прийдо́ша на́ ни гріх
ра́ди і беззако́ній і хуле́ній на́ших. Сего́ ра́ди сини́ Сіо́но-
ви че́стнії вміни́хомся я́ко сосу́ди скуде́лнича; сего́ ра́ди
очерни́ся зла́то, і ізміни́ся сре́бро благо́є; сего́ ра́ди назире́ї
Сіо́нови па́че снıѓа просія́вшії, би́хом, я́ко му́рини, па́че мле́-
ка убıл́шіїся, па́че черни́ла помрачи́хомся; пита́ємії на рунı,́
облеко́хомся во студ, і возвели́чишася беззако́нія на́ша па́-
че беззако́ній Содо́мских. Сего́ ра́ди сино́ве дня і свıт́а, си-
ни́ би́хом но́щі і тмі; сего́ ра́ди сино́ве Ца́рствія раби́ би́хом
сино́м беззако́нних і невıр́них язи́к. Я́ко согріши́хом, безза-
конова́хом і о неправди́хом преступа́юще за́повіді Го́спода
Бо́га на́шего.

Но не преда́жд нас в коне́ц ıм́ени Твоєѓо ра́ди, Го́споди,
і не разори́ завıт́ Твой, і не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,
щедро́т Твоїх́ ра́ди, О́тче наш, ıж́е єси́ на небесе́х, і утро́б
ра́ди Єдиноро́днаго Ти Си́на, і ми́лости ра́ди Свята́го Твоє-́
го Ду́ха, нıж́е пом’яни́ беззако́нія і гріхи́ на́ша. Но ско́ро да
предваря́т ни щедроти́ Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зıл́о.

Помози́ нам, Бо́же, Спаси́телю наш, сла́ви ра́ди ıм́ени
Твоєѓо. Прийми́ ісповіда́ніє нас грıш́них і непотре́бних раб
Твоїх́, Че́стния ра́ди і Святи́я Кро́ви27 Си́на Твоєѓо, Го́спода
же на́шего Ісу́са Христа́, ю́же за ми́ра живо́т ізлія́, святи́х
ра́ди Апо́стол Єго́, і Му́ченик, ıж́е подвиза́ющеся ıм́ени ра́-
ди Єго́, свою́ кров пролія́ша; святи́х ра́ди Проро́к і Оте́ц, і
Патріа́рх, ıж́е подвиза́шася благоугоди́ти свято́му Твоєм́у
ıм́ени.

Не пре́зри моле́нія на́ша, Го́споди, нıж́е оста́ви нас до
конца́, не бо на пра́вди на́ша надıю́щеся єсми́, но на ми́-
лость Твою́, єю́же род наш снабдіва́єши. Мо́лимся у́бо і про́-
сим Твою́ бла́гость: не отвержи́ нас от лица́ Твоєѓо, нıж́е
возгнуша́йся недосто́їнством на́шим, но поми́луй нас по ве-
ли́цій ми́лости Твоєй́ і по мно́жеству щедро́т Твоїх́ пре́зри
беззако́нія і гріхи́ на́ша.
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безбожним народам, що оточують нас, і принижені ми до
смерти за гріхи та беззаконня наші й за лихослів’я наше.
І хто не заплаче від такої недолі нашої? Хто не заридає
над таким поневоленням нашим? Усе це найшло на нас за
гріхи, беззаконня та лихослів’я наше. Через це й че́сні си-
ни Сіонські стали, як посуд розбитий; через це почорніло
золото й зіпсувалося добре срібло; через це назореї Сіон-
ські, що сяяли яскравіше від снігу, стали, як ефіопи; ті, що
були білішими від молока, потьмарилися більше за чорни-
ла; виховані на вовні, зодяглися в сором — і намножилися
беззаконня наші більше від беззаконь содомських. Через
це сини дня і світла стали синами пітьми та ночі; через
це сини Царства стали рабами синів беззаконня та без-
божних народів. Бо грішили, беззаконствували, неправду
чинили, переступаючи заповіді Господа Бога нашого.

Але не віддай нас назавжди, Господи, ради імени Твого
й не розірви завіту Твого й не відійми милости Твоєї від
нас ради милосердя Твого, Отче наш, що живеш на небе-
сах, і ради найдорожчого Тобі Єдинородного Сина, і ради
милости Святого Твого Духа, не пом’яни беззаконь і гріхів
наших, але нехай скоро випередить нас милосердя Твоє,
Господи, бо дуже зубо́жили ми.

Поможи нам, Боже, Спасителю наш, заради слави іме-
ни Твого. Прийми нашу сповідь, грішних і негідних рабів
Твоїх, ради Че́сної і Святої Крови Сина Твого, Господа на-
шого Ісуса Христа, яку Він пролив за життя світу; ради
апостолів Його і мучеників, що, подвизаючись в ім’я Його,
і свою кров проливали; ради святих пророків, отців і патрі-
архів, що подвигами догодили святому Твоєму імені.

Не зневаж молінь наших, Господи, не покинь нас на-
завжди, бо не на праведність свою ми надіємося, але на
милість Твою, якою Ти рід наш обдаровуєш. Тому молимо
і просимо Твою благість: не відкинь нас від лиця Свого,
не відвернися від негідности нашої, але помилуй з великої
Твоєї милости і з безмежного милосердя Твого забудь без-
законня та гріхи наші.
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Ей, Влади́ко Всеси́лне! Усли́ши моле́нія нас грıш́них, і
помози́ люде́м Твоїм́, і укріпи́ во́їнство в час бра́ни, і си́лно,
і крıп́ко сотвори́ є. Я́коже дал єси́ крıп́ость Ісу́су На́вину
і Дави́ду, Проро́ку Твоєм́у, на сопроти́вния, си́це, Го́споди
Бо́же наш, укріпи́ і помози́ люде́м Твоїм́, призива́ющим ім’я́
Твоє́ Свято́є, я́ко кро́мі Тебе́ ıн́аго бо́га не вıм́и, і ім’я́ Твоє́
імену́єм. Ти бо єси́ дійству́яй вся во всіх, і от Тебе́ ıщ́ем
по́мощи.

При́зри у́бо со небесе́, Го́споди, і вижд от свята́го до́му
сла́ви Твоєя́. Где єст ре́вность Твоя́ і крıп́ость Твоя́? Где єст
мно́жество ми́лости і щедро́т Твоїх́? Ти бо єси́ Бог наш, і ім’я́
Твоє́ на нас єст. Обрати́ся, Го́споди, раб Твоїх́ ра́ди, Це́ркве
Твоєя́ ра́ди Святи́я, всіх ра́ди от вıќа святи́х Твоїх́.

Проти́вници на́ші попра́ша святи́ню Твою́, би́хом я́ко із-
нача́ла, єгда́ не владıл́ єси́ на́ми, я́ко не чи́сті всі ми би́хом,
я́ко ру́бище скве́рноє вся пра́вда на́ша, і падо́хом я́ко ли́ст-
вія беззако́ній ра́ди на́ших, і ність призива́яй ім’я́ Твоє,́ і
воспомина́яй Тебı ́ єж́е заступи́ти нас. І отврати́в єси́ лице́
Твоє́ от нас, і преда́л єси́ нас гріх ра́ди, і беззако́ній, і хуле́-
ній на́ших, враго́м напище́нним, го́рдим, і невıр́ним язи́ком.

І ни́ні, Го́споди Бо́же наш, не прогніва́йся до зıл́а, я́ко
а́ще отверзе́ши не́бо — тре́пет при́ймут от Тебе́ го́ри, і та́-
ют, — і сожже́т огнь сопроти́вния і безбо́жния враги́ на́ша,
і стра́шно бу́дет ім’я́ Твоє́ проти́вником Твоїм́.

От вıќа не возрıш́а о́чі на́ші ко бо́гу чу́ждему. Тім ни́ні,
Влади́ко, при́зри со небесе́ і вижд, і спаси́ нас ıм́ени Твоєѓо
ра́ди свята́го, і ізба́ви нас от безбо́жних враго́в на́ших, і от
козн, і кова́рств, і сıт́ій їх свободи́. І не отста́ви от нас Твою́
держа́вную по́мощ, я́ко ми не дово́лні єсми́ ко єж́е побіжда́-
ти сопроти́в напада́ющих. Ти же си́лен єси́ ко єж́е спаса́ти
нас от сопроти́вних і невıр́них враго́в на́ших. Укріпи́ лю́ди
Твоя́, і во́їнство на́ше, і утверди́, і си́лно, і держа́вно сотво-
ри́ є во вре́м’я бра́ни, і низложи́ і сотри́, і во нічто́же сотво-
ри́ безбо́жния і невıр́ния ва́рвари і агаря́ни враги́ на́ша. І
дажд сла́ву ıм́ени Твоєм́у свято́му, да некогда́ реку́т язи́ци:
«Где єст Бог їх?» — но ско́рую ізба́ву і отра́ду люде́м Твоїм́
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Так, Господи Всесильний! Почуй моління нас грішних і

поможи людям Своїм, і укріпи воїнство в час битви, і силь-
ним та міцним зроби його. Як дав Ти силу на супостатів
Ісусові Навину й Давидові, пророку Твоєму, так, Господи
Боже наш, зміцни та поможи людям Твоїм, що призивають
ім’я Твоє святе. Бо, крім Тебе, іншого бога не визнаємо́ й
ім’я Твоє призиваємо. Ти бо дієш у всьому й у всіх, і від
Тебе допомоги чекаємо.

Зглянься ж з небес і поглянь від святого дому слави
Своєї. Де ревність Твоя і сила Твоя? Де багатство милости
та милосердя Твого? Бо Ти — Бог наш і Твоїм ім’ям назива-
ємось. Відгукнися, Боже, заради рабів Твоїх, ради Церкви
Святої Твоєї, ради всіх од віку святих Твоїх.

Супротивники наші потоптали святиню Твою, і сталося
з нами, як тоді, коли ще не було Твоєї влади над нами,
ми стали нечисті, неправда наша — мов лахміття скверне,
і падаємо, як листя, за беззаконня свої, і немає того, хто
міг би призвати ім’я Твоє і, згадавши нас перед Тобою,
заступитися за нас. Ти відвернув лице Своє від нас і віддав
нас у руки гордих, зарозумілих ворогів і невірних народів
за наші беззаконня та хулу.

Але нині, Господи Боже наш, не прогнівайся до краю.
Бо якщо Ти відкриєш небо, затремтять і розтануть від Те-
бе гори, і спалить огонь супротивних і безбожних ворогів
наших, і настраша́ться імени Твого вороги Твої.

Зроду-віку не підіймали ми очей наших до Бога чужого,
тому нині, Владико, прихилися з небес, і поглянь, і спаси
нас ради імени Твого святого, і визволи нас від безбожних
ворогів наших і від підступів та їхніх тенет звільни. І не ві-
дійми від нас Твоєї всемогутньої помочі, бо ми не можемо
самі подолати наших нападників. Ти ж сильний, щоб спа-
сати нас від супротивних і невірних ворогів наших. Укріпи
людей Твоїх і воїнство наше, і утверди, і сильними та мо-
гутніми зроби їх у час битви, і подолай, і знищ, і на ніщо
оберни безбожних і невірних варварів, і агарян, ворогів на-
ших. І прослав ім’я Твоє святе, щоб не сказали язичники:
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ми́лостивно пода́жд, моли́твами і моле́нієм Всепреблаго-
слове́нния Влади́чица на́шея Богоро́дица, і всіх святи́х Тво-
їх́. Я́ко Ти єси По́мощ і Крıп́ость на́ша, і Тебı ́ сла́ву возсила́-
єм, Безнача́лному Отцу́, со Єдиноро́дним Ти Си́ном, і Пре-
святи́м, і Благи́м, і Животворя́щим Ти Ду́хом, ни́ні, і при́сно,
і во вıќи віко́в.

Лик: Амıн́ь.

Моли́тва 3
Святıй́шаго Ка́листа Патріа́рхи

за царя́, лю́ди і во́я єго́, в наше́ствії ва́рвар
Го́споди і Бо́же ми́лости, вся́кія бла́гости Пода́телю, чу́д-

ний Бо́же, О́тче щедро́т, Приста́нище милосе́рдія, челові-
колю́бія неістощи́мий Істо́чниче! Прему́дростію строя́й вся,
св’я́зуяй — і па́ки ізводя́й, смиря́яй — і па́ки возвиша́яй. Го́р-
дим противля́яйся, смире́нним же — дая́й благода́ть. Єго́-
же держа́вою содержи́тся вся твар, єли́ко у́мная, і єли́ко
чувстве́нная, Єго́же судби́ бе́здна мно́га, і пу́тіє неізсліди́мі.
Єго́же Ду́хом вся во́дятся, Єму́же в ру́ку диха́ніє всіх живи́х.
Єго́же послуша́ют звıз́ди, Єму́же вся повину́ются. Єму́же
вся твар работа́єт. Єго́же у́мния вся Си́ли трепе́щут, і не-
преста́нними славосло́вії почита́ют. Єго́же вся́ческая гла́-
си неізглагола́нними воспіва́єт. Ти у́бо у́мноє Со́лнце Пра́в-
ди, Бо́же Іс́тинний, вся творя́й і претворя́й то́кмо сами́м
хотıн́ієм. Благоприєм́ним і ми́лостивим о́ком возри́ на лю́ди
Твоя́ согріши́вшія і отча́явшіїся, і низпосли́ на́ ни ми́лості
Твоя́ бога́тия. Пощади́ наслıд́іє Твоє,́ пощади́ лю́ди Твоя́,
пощади́ виногра́д, ıж́е насади́ десни́ца Твоя́, преєстестве́н-
ную бла́гость Твою́ за́ ни імıя́ моля́щую Тя. Пом’яни́ кров28

раб Твоїх́ ізлія́нния, пом’яни́ святи́я Твоя́ о́лтаря, я́же скве́р-
ними нога́ми попра́ни і огню́ преда́ни би́ша. Пом’яни́ окая́н-
ний во́зраст, во пліне́ніє нечести́вим преда́нний, і о́тческоє
у́бо благоче́стіє безу́мною ми́слію прокля́вшій, діа́волу же
написа́вшійся, і уста́ви уже́ жезл грıш́них на жре́бій пра́-
ведних пуща́ємий. Не преда́жд нас до конца́ ıм́ени Твоєѓо
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«Де Бог їхній?» — але милостиво подай скоре визволення
та розраду людям Твоїм молитвами і благанням Усеблаго-
словенної Владичиці нашої Богородиці та всіх святих Твоїх.
Бо Ти — допомога і сила наша, і Тобі славу возсилаємо з
Безначальним Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животвор-
чим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на вiки вiків.

Співці: Амінь.

Молитва 3
Святішого Калиста, Патріарха

за народ45 і воїнство його
в час нашестя варварів

Господи і Боже милости, усякого добра Подателю, див-
ний Боже, Отче щедрот, Пристановище милосердя, неви-
черпне Джерело чоловіколюбства! Ти премудрістю влаш-
тував усе: зв’язуєш — і знову звільняєш, упокорюєш — і
знову підносиш. Ти гордим противишся, а смиренним да-
єш благодать. Твоєю владою утримується все творіння —
духовне й тілесне. Твої присуди незліченні й путі недослі-
димі. Твій Дух усім керує, у Твоїх руках дихання всього, що
живе. Тебе слухаються зорі, Тобі все підкоряється, Тобі все
творіння служить. Перед Тобою всі сили небесні тремтять
і безперестанним славослів’ям Тебе вшановують, всіма
голосами невимовними Тебе оспівують. Бо Ти — духовне
Сонце Правди, Боже істинний, що все твориш і змінюєш
лише самим бажанням.

Добрим і милостивим оком поглянь на людей Твоїх, що
згрішили та зневірилися, і зішли їм Твої багаті милості. По-
щади власність Твою, пощади людей Твоїх, пощади вино-
град, що його насадила правиця Твоя. Надприродна добро-
та Твоя нехай благає Тебе за нас. Пом’яни пролиту кров
рабів Твоїх, пом’яни святі вівтарі Твої, скверними ногами
потоптані та вогнем попалені. Пом’яни дітей, що в полон
до нечестивців потрапили, тому батьківського благочестя
в нестямі зреклися й на службу дияволу віддалися, і спи-
ни кару ув’язнення у грішників, що спіткала праведників.
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ра́ди свята́го, і неізрече́нния ра́ди ми́лости, ізоби́лно про-
лива́ємия от Твоєя́ бла́гости, но дажд ни́ні Христолюби́во-
му язи́ку29 на́шему осла́бу от содержа́щих сих ско́рбних,
і ізміне́ніє междосо́бних крамо́л, і молв, і растоя́ній. Укрі-
пи́ ми́шцу єго́, і воста́ющих нань тому́ покори́, і совокупи́
во́їнства єго́ во єдиноми́слії і ми́рі, і от вся́каго навıт́а ви́-
димих і неви́димих враго́в невре́дна єго́ соблюди́. А́нгела
єму́ Храни́теля от свята́го жи́лища Твоєѓо низпосли́ я́ві, бо-
ру́ща пред язи́ком30 Твоїм́. Благочести́вой вла́сти на́шей
безмо́лвно во тишинı ́глубо́цій ца́рство дару́й31, я́ко да язи́к
Твой святи́й во тишинı ́ ти́хо і безмо́лвно жи́тіє прово́дит,
і вся́коє ıн́оє воста́ющеє нань смуще́ніє і навıт́, непребо-
ри́мою си десни́цею разори́, і безнавıт́ен і до́лгий живо́т
нам32 дару́й, молитва́ми Всесла́вния і Преблагослове́нния
Влади́чица на́шея Богоро́дица, Невеществе́нних Твоїх́ слу-
жи́телій, і всіх святи́х от вıќа Тебı ́ благоугоди́вших.

Лик: Амıн́ь.

Моли́тва 4
Того́жде Святıй́шаго Ка́листа в наше́ствії ва́рвар

Безнача́лне Ца́рю, Невиди́ме, Неізсліди́ме, Непостижи́-
ме, і Неізрече́нне! Го́рстію всю обдержа́й твар і соблюда́-
яй, содержа́й і управля́яй ю неізрече́нним Ти Сло́вом. Ни-
ниввитя́ном беззако́нія пе́рвіє у́бо претерпıв́ий, послıд́и же
покая́ніє і обраще́ніє приїм́ий, і дарова́вий їм запреіму́щую
бла́гость і долготерпıн́іє вся беззако́нія і прегріше́нія оби́ч-
ним і неізрече́нним Своїм́ человіколю́бієм. Прийми́ і на́ша
моли́тви по єли́ку, (я́коже рече́ся) нинивви́тян обраще́ніє
і покая́ніє. Прийми́ сле́зи і воздиха́нія, прийми́ смире́нную
на́шу мо́лбу, нıж́е бо мо́жем отню́д гріха́ми обремене́ні су́-
ще, к Тебı ́ Єди́ному Безгрıш́ному взира́ти. Прийми́ із глуби-
ни́, я́коже дим, возсила́ємия Тебı ́ Влади́ці во́пля! Прийми́
озлобля́ємих людıй́ проше́ніє! Да побіди́т бе́здна Твоєѓо
благоутро́бія множество́ на́ших гріхо́в, і дажд люде́м Тво-
їм́ ізбавле́ніє і свобожде́ніє на́пастій і сме́ртнаго посіче́нія
оставле́ніє.
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Не віддай нас до кінця заради імени Твого святого й зара-
ди невимовної милости, яку Ти щедро виливаєш від Своєї
благости, але дай нині христолюбному народові нашому
полегшення від скорбот і припинення міжусобних чвар,
заколотів і протистоянь. Зміцни силу нашу та подолай усіх,
хто на нас повстає, і з’єднай воїнство наше в однодумності
й мирі, і від усіх підступів видимих і невидимих ворогів неу-
шкодженими нас збережи. Ангела-охоронителя від святої
Твоєї оселі явно зішли, щоб він воював попереду народу
Твого. Уряду нашому даруй у спокої та мирі глибокому
працювати, щоб і народ Твій святий у тиші мирне та спокій-
не життя провадив, а всякі напасті та зраду незборимою
Твоєю правицею зруйнуй і тихе та довге життя нам дару́й
молитвами Всеславної і Преблагословенної Владичиці на-
шої Богородиці, духовних Твоїх служителів і всіх святих,
що од віку Тобі вгодили.

Співці: Амінь.

Молитва 4
Того ж святішого Калиста в час нашестя варварів

Безпочатковий Царю, невидимий, недослідимий, не-
збагненний і несказанний, що в долоні Своїй усе творіння
тримаєш, зберігаєш і невимовним Твоїм Словом керуєш
ним. Ти стерпів колись беззаконня ніневитя́н, а потім по-
каяння та навернення їхнє прийняв і з невимовного Свого
чоловіколюбства ще з більшою благістю та довготерпін-
ням простив їм усі гріхи та беззаконня. Прийми й наші
молитви́, як наве́рнення та покаяння ніневитян! Прийми
сльози й зітхання, прийми смиренні наші благання, бо,
обтяжені гріхами, не можемо звести очей до Тебе, єдино-
го Безгрішного! Прийми з глибини душі волання, що до
Тебе, Владики, як пара, здіймається! Прийми прохання
скривджених людей! Нехай безмежність Твого милосердя
здолає безодню наших гріхів. Спасіння та визволення від
напастей подай людям Твоїм, і від смертної рани врятуй.
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Ей, Го́споди Бо́же наш! Усли́ши людıй́ Твоїх́ в час сій,
і мене́ грıш́наго, і уста́ви жезл грıш́них воздвиза́ємий на
жре́бій пра́ведних, їх́же Ти Сам вıс́и і разумıє́ши, от них зна́-
єм сий. Я́ко да і на́ми, Твоїм́и непотре́бними раби́, сла́вится
Пресвято́є ім’я́ Твоє,́ Отца́, і Си́на, і Свята́го Ду́ха, ни́ні і
при́сно, і во вıќи віко́в.

Лик: Амıн́ь.

Моли́тва 5
Того́жде за Христоімени́тия лю́ди

Тебı ́ ся моли́м, і Тебе́ про́сим приле́жно, Бо́га і Отца́ Го́с-
пода на́шего Ісу́с Христа́, я́ко да ми́лостивим о́ком при́зри-
ши на лю́ди Твоя́ і на наслıд́іє Твоє,́ умилосерди́вся на́ ни і
на зе́млю на́шу, опустıв́шую беззако́ній ра́ди на́ших, і плі-
не́нну би́вшую, і рабу́ супоста́том. Благоволи́ па́ки возвра-
ти́тися на пе́рвую свободу́, я́коже ıн́огда і дре́внему Іа́кову
о́ному, носи́вшему о́браз Єдиноча́дного Твоєѓо Си́на і Бо́га
на́шего, благоволе́нієм і хоте́нієм Твоїм́ возвра́щшу домоча́-
дец всіх ко обітова́нних Твоїх́ благ. Іб́о над о́ними33 оби́чноє
Твоє́ человіколю́бієм употребля́я, отпусти́л єси́ беззако́нія
їх, укроти́л єси́ весь гнів Твой, возврати́лся єси́ от гнıв́а
я́рости Твоєя́. Обрати́ у́бо і нас, Бо́же, і о спаси́телних Твоїх́
за́повідех пещи́ся сподоби́. Отврати́ я́рость Твою́ от нас, і
да не во вıќи прогніва́єшися на́ ни, іли́ простре́ши гнів Твой
от ро́да в род.

Бо́же! Ти, обра́щся, живи́ ни, і лю́діє Твої ́ возвеселя́тся в
Тебı.́ Покажи́ і на нас ми́лость Твою́, і усли́шим мир і весе́ліє
о Тебı.́

Ей, Го́споди! Усли́ши нас грıш́них і непотре́бних раб Тво-
їх́ в час сей34, єж́е всели́ти сла́ву і мир в землı ́ на́шей. На
Твоє́ бо соподвиже́ніє і по́мощ дерза́юще ми, недосто́йнії,
надıє́мся ми́лості і ıс́тинні пред на́ми предити́, кро́мі бо Те-
бе́ ıн́аго не вıм́и, і ім’я́ Твоє́ імену́єм. І да не отврати́шися
от нас до конца́, но подвигни́ся і воста́ни на по́мощ нас
грıш́них і смире́нних, і я́ко непам’ятозлоби́вий і ка́яйся о
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Так, Господи Боже наш! Почуй людей Твоїх у цей час, і

мене грішного, і зупини жезл нечестивих, що піднявся над
долею праведних, яких Ти Сам знаєш і чуєш, і які пізнали
Тебе. Нехай і на нас, негідних рабах Твоїх, прославиться
Пресвяте ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на вiки вiків.

Співці: Амінь.

Молитва 5
Його ж, за християн

Тобі молимось і ревно Тебе просимо, Бога й Отця Госпо-
да нашого Ісуса Христа, щоб милостивим оком зглянувся
на людей Своїх і на володіння Своє, умилосердився над
нами та над землею нашою, спустошеною за беззаконня
наші, яка в полоні перебуває та в рабстві у супостатів. Бла-
говоли вернути їй колишню волю, як у давнину Якову, що
був прообразом Твого Єдинородного Сина і Бога нашого, і
з волі та бажання Твого вернув роди́ну свою до обітова́них
Тобою благ. Бо з властивого Тобі чоловіколюбства Ти від-
пустив їм беззаконня їхні, стишив увесь гнів Свій і спинив
ярість гніву Свого. Наверни ж і нас, Боже, і сподоби про
спасенні Твої заповіді дбати; відверни ярість Свою від нас
і не гнівайся на нас повіки, не продовжуй гніву Свого з
роду в рід.

Боже! Обернувшись, оживи нас, і люди Твої звеселять-
ся в Тобі. Покажи на нас милість Твою, і знайдемо мир і
радість у Тобі.

Так, Господи! Почуй нас, грішних і негідних рабів Твоїх,
у годину цю, щоб оселити славу та мир на землі нашій.
На Твою співдію та допомогу сподіваємося ми недостойні.
Уповаємо, що милість та істина підуть поперед нас, бо крім
Тебе іншого бога не визнаємо́ і Твоє ім’я призиваємо. Не
відвернися ж від нас до кінця, але підіймися й повстань
на допомогу нам, грішним і смиренним, і як Той, Хто не
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зло́бах на́ших, отврати́ пліне́ніє на́ше. Уста́ви бу́рю злоклю-
че́ній, осла́би нам прегріше́нія на́ша, я́ко да осла́бою зло-
ключе́ній просла́вим Тя, Отца́ Го́спода на́шего Ісу́с Христа́,
со Єдиноро́дним Ти Си́ном, і Святи́м Твоїм́ Ду́хом, ни́ні і
при́сно, і во вıќи віко́в.

Лик: Амıн́ь.
Моли́тва 6

Кир Филофе́я Патріа́рхи ко Пресвятıй́ Богоро́диці
в наше́ствії ра́тник, і о ізбавле́нії пліне́нних

Дıв́о Влади́чице Богоро́дице, Єдиноро́днаго Бо́га Сло́ва,
вся́коя ви́димия і у́мния тва́ри Тво́рца і Влади́ку, єди́наго
от Тро́йца Го́спода, Бо́га же і Человıќа па́че єстества́ і сло́-
ва ро́ждшая. Вмісти́лище Божестве́нноє вся́коя святи́ні і
благода́ти прия́телище, в не́мже пребива́єт ісполне́ніє
Божества́ пло́тски благоволе́нієм Бо́га і Отца́ і дıй́ствієм
Свята́го Ду́ха, ізбра́нная от всея́ тва́ри, і Богоподо́бним до-
стоя́нієм неізрече́нно превзима́ющаяся, і превосходя́щая
Сла́ва, і неізглагола́нноє Весе́ліє А́нгелом Це́ркви, Апо́сто-
лом і Проро́ков Вıн́че; чу́дноє і всехва́лноє Му́чеников Му́-
жество, по́двигов же їх і побıд́ вина́ су́щая, і страда́лческих
вінча́ній присносу́щих, і Богоподо́бних возда́ній Ходота́й-
це Пречи́стая; Преподо́бних Че́сти і Сла́во; молча́нія неза-
блу́днаго пу́ті Учи́телю; открове́ній духо́вних та́їнств Две́рі;
Істо́чниче свıт́а; ми́лости неістощи́мая Рıќо; вся́ких Богопо-
до́бних дарова́ній і чуде́с неісчерпа́ємоє Мо́ре!

Тебе́ моли́м і Тебı ́ ся ми́ли дıє́м, ми́лостивной Ма́тері Чло-
веколю́бца Влади́ки помилова́тися нам, смире́нним і недо-
сто́йним рабо́м Твоїм́. При́зри ми́лостивні на пліне́ніє на́ше
і ісціли́ сокруше́ніє душ і тіле́с на́ших, ви́димия і неви́ди-
мия ра́ті разори́, столп крıп́ок, ору́жіє во бра́ні і позо́рище
тве́рдоє, і воєво́да, сопобо́рник же непобіди́м бу́ди недо-
сто́йним нам от лица́ враг на́ших. Покажи́ на нас дре́вняя
ми́лості Твоя́ і чудеса́, днесь покажи́ беззако́нним враго́м
на́шим, я́ко єди́н єст Цар і Влади́ка — Син Твой і Бог, і Ти
Богоро́дица по ıс́тинні єси́, Іс́тиннаго Бо́га по пло́ти ро́жд-
шая, і я́ко мо́жеши вся, і си́лна єси́ дійствова́ти, єли́ка а́ще
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пам’ятає зла та вболіває за бідами нашими, відверни поне-
волення наше. Зупини бурю напастей, відпусти нам прови-
ни наші, щоб визволенням від лиха прославили Тебе, Отця
Господа нашого Ісуса Христа, з Єдинородним Твоїм Сином
і Святим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на вiки вiків.

Співці: Амінь.

Молитва 6
Кир Филофея, патріарха, до Пресвятої Богородиці

в час військового нашестя та за звільнення полонених
Діво Владичице, Богородице, що надприродно й неви-

мовно породила Єдинородного Бога Слово, усього видимо-
го й невидимого творіння Творця і Владику, одного з Трой-
ці Господа, Бога і Людину. Усякої святині Божественне
Вмістилище та благодаті Пристановище, в якому тілесно
перебуває повнота Божества благоволінням Бога й Отця
та дією Святого Духа. Вибрана з усього творіння, Пречис-
та, богоподібною вдачею маєш Ти незрівнянну перевагу.
Найвища Славо, ангелів Церкви невимовна Радосте, апос-
толів і пророків Вıн́че, дивна і всехвальна мучеників Муж-
носте, їхніх подвигів і перемог Причино, Увінча́ння страж-
дальців і за вічні божественні нагороди Піклувальнице.
Преподобних Че́сте і Славо, незрадливого шляху безмов-
ності Вчителько, Двері одкровень духовних таїнств, Дже-
рело світла, милости невичерпна Ріко́, усіх богоподібних
дарувань нескінченне Море!

Тобі молимось і Тебе зворушено благаємо, милостиву
Матір Чоловіколюбця Владики: змилуйся над нами, упоко-
реними й негідними рабами Твоїми. Зглянься милостиво
на поневолення наше і зціли страждання душ і тіл наших,
видимі й невидимі полчища розбий і будь нам міцною фор-
тецею, зброєю в битві, незмінним дозорцем і воєводою; і
будь нам, негідним, споборницею непереможною перед
лицем ворогів наших. Покажи на нас древні милості Твої
та чудеса, покажи нині беззаконним ворогам нашим, що
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воли́ши, на небесı ́ і на землı,́ і вся́коє проше́ніє на по́лзу
коєму́ждо дару́й, Влади́чице: недугу́ющим цілбу́, в мо́рі ти-
шину́ і окормле́ніє; с путшеству́ющим шеству́й і соблюда́й,
пліне́нния го́ркія ізба́ви работи́; скорбя́щих утіша́й нищету́,
і вся́коє тіле́сноє облегчи́ озлобле́ніє, душе́вних неможе́ній
і стра́стій пре́жде всіх ізима́й Твоїм́и невиди́мими предста́-
телстви і наставле́нми, я́ко да путь вре́менния сея́ жи́зні
до́брі і непреткнове́нно сконча́єм, і вıч́них о́них благ Тебе́
ра́ди во Ца́рствії Небе́сном полу́чим.

Вıр́ния же лю́діє Твоя́35, стра́шним Єдиноро́днаго Си́на
Твоєѓо почте́нния ıм́енем і на Твоє́ упова́ющія предста́тел-
ство і благода́ть, і Тебе́ предлага́ющія ве́зде Ходата́їцу і
Помо́щницу, на обстоя́щія враги́ невиди́мо укріпи́. Разори́
душ їх належа́щій пренемага́нія о́блак, отими́ бо́лізні душ
і се́рдец їх, і свıт́лоє благоду́шіє і ра́дость воведи́, ми́рну і
непоколібле́му держа́ву36 їх уста́вивши.

Ізба́ви, Влади́чице, молитва́ми Си ізря́дніє Тебı ́ налага́є-
мий град сей, і всяк град і стра́ну от гла́да, па́губи, тру́са,
пото́па, огня́, меча́, наше́ствія іноплеме́нник, і междосо́б-
ния бра́ні, і всяк гнів, пра́ведні на нас движи́мий, отврати́
благоволе́нієм і бла́гостію Єдиноро́днаго Си́на Твоєѓо. Єму́-
же подоба́єт вся́кая сла́ва, честь і поклоне́ніє со Безнача́л-
ним Єго́ Отце́м, і Присносу́щним і Животворя́щим Ду́хом,
ни́ні і при́сно, і во вıќи віко́в.

Лик: Амıн́ь37.

Діа́кон: Прему́дрость.

Ієре́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честнıй́шую Херуви́м / і Славнıй́шую без соравне́-
нія Серафи́м, / без істлıн́ія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / Су́щую
Богоро́дицу Тебе́ велича́єм.

Ієре́й: Сла́ва Тебı,́ Хри́сте Бо́же, упова́ніє на́ше, сла́ва
Тебı.́
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єдиний Цар і Владика — Син Твій і Бог, і Ти — істинна Бо-
городиця, що істинного Бога в тілі породила, і що Ти все
можеш і маєш силу чинити все, що хочеш на небі й на зем-
лі, тому всяке прохання на користь кожному даруй, Влади-
чице: недужим — зцілення, мореплавцям — тишу й керму-
вання; з подорожніми подорожуй та охорони; полонених
від гіркого рабства визволи; муку скорботних утіш і всяке
тілесне страждання полегши, а передусім від душевних
немочей і пристрастей Твоїм невидимим піклуванням і на-
поумленням визволи, щоб добре та без спокуси скінчили
ми цей шлях тимчасового життя й завдяки Тобі отримали
вічні блага в Царстві Небеснім.

А вшанований найвищим іменем Єдинородного Сина
Твого вірний народ наш, що на Твоє заступництво та бла-
годать уповає і завжди має Тебе Молитвеницею та Поміч-
ницею, — невидимо укріпи на ворогів, що обступили нас.
Розвій хмару знесилення нашого, відійми немочі душ і сер-
дець наших і світлу благодушність і радість осели, утвер-
дивши державу нашу мирною та непохитною.

Визволи, Владичице, молитвами Своїми віддане Тобі
місто (відданий Тобі край), що потерпає від нападу, і всяке
місто і край від голоду, пошести, трусу, потопу, вогню,
меча, нашестя чужинців і міжусобиць і всякий гнів, що
справедливо йде на нас, відверни добросердечністю та
благістю Єдинородного Сина Твого, Якому належить уся-
ка слава, честь і поклоніння з Безначальним Його Отцем,
і Вічносущим, і Животворчим Духом, нині, і повсякчас, і
на вiки вiків.

Співці: Амінь.
Диякон: Премудрість.
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Співці: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу

від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу
Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава
Тобі.
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Лик: Сла́ва… і ни́ні… Го́споди, поми́луй (три́жди). Го́спо-
ди, благослови́.

І бива́єт соверше́нний отпу́ст. І а́ще в недıл́ю, начина́єт:
Ієре́й: (а́ще в недıл́ю: Воскреси́й із ме́ртвих) Христо́с,

ıс́тинний Бог наш, моли́твами Пречи́стия Своєя́ Ма́тере, си́-
лою Че́стнаго і Животворя́щаго Креста́, свята́го Архистра-
ти́га Бо́жія Михаїл́а і прочіїх небе́сних сил беспло́тних, свя-
та́го великому́ченика Гео́ргія Побідоно́сца, ıж́е во святи́х
отца́ на́шего Митрополи́та Петра́ Моги́ли, свята́го пра́вед-
наго Петра́ Калнише́вскаго і всıх́ святи́х, поми́луєт і спасе́т
нас, я́ко Благ Бог і Человіколю́бец.

Лик: Амıн́ь.
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Співці: Слава… і нині…46 Господи, помилуй (тричі). Бла-

гослови.
Священик: Христос (у великодній час — що воскрес із

мертвих), істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї
Матері, силою Че́сного і Животворчого Хреста, святого
Архистратига Божого Михаїла, святого великомученика
Юрія Переможця, святителя Петра Могили, святого пра-
ведного Петра Калнишевського і всіх святих помилує і спа-
се нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Співці: Амінь.



Примітки
1 Вступні молитви та псалом 78 взято з Київського «Полууста-

ву» 1643 року.
2 Далі першу частину цієї молитви писатимемо «Слава…», а

другу — «і нині…».
3 Таке написання замість одвічного на небесёхъ (і вимови: на
небесıх́) пов’язане з впливом тогочасних болгарських книг,
де почали писати на небесeхъ згідно зі своєю вимовою: через
е (не плутати з є!). Таке болгарське написання знаходимо в
усіх виданнях свт. Петра Могили, а також у Пересопницькому
Євангелії 1556–1561 рр. Під болгарським впливом змінили
й слово недѣля (неділя) на неделя. Варто зазначити, що це
був час мовного реформування, пошуку «єдиної словенської»
мови, тому традиційні давньоруські форми іноді коригували
згідно з живою українською вимовою (дверъ, церковъ), іноді
додавали чужі південнослов’янські форми (на жаль, цей по-
шук було брутально перервано введенням московської мовної
редакції). Нехай читача не дивують незвичні форми: не вове-
ди́, при́йдет тощо — це типово для нашої давньої мови. Вона
має свої закони і свою красу. Форма єст характерна лише для
часів свт. Петра Могили. Це болгарський і, можливо, поль-
ський вплив.

4 Тексти всіх єктеній узято з Київського Служебника 1639 року.
5 Пам’ятаймо, що Ро́ссíя (вживали обидва наголоси), так само,

як і Русь, — це колишня назва України. Російським часто нази-
вали й те, що належало до Київської Митрополії: митрополи-
ти Російські — митрополити Київської Митрополії. А державу,
яка пізніше привласнила собі наше ім’я, називали тоді Мос-
ковщиною.

6 У Служебнику: О Преосвящен́ном Архієпи́скопі на́шем, всея́
Рос́сії, Митрополи́ті, ім’яреќ, чес́тном пресвíтерстві…

7 У Служебнику: О Вели́ком Королí на́шем, ім’яреќ, і благочес-
ти́вих государех́, князех́ і панíх на́ших, о всей́ Пола́ті і воє́х
їх, Гос́поду помолíмся.

8 Повний текст і стихи до Бог Господь узято з Київського Часо-
слова 1616 року.

9 Було: Господаря.́
10 Текст узято із Київського Полууставу 1643 року.
11 Ірмоси шостого гласу Воскресного канону взято з Київського

Воскресного Октоїха 1629 року.
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12 Текст катавасії взято з Київського Полууставу 1643 року.
13 У Требнику: Мойси́.
14 Зміни в цьому й наступному проханні див. у примітках 5–6.
15 У Требнику: госуда́ру на́шему (ім’яреќ), і Христолюби́вому

єго́ вої́нству.
16 Після ім’яреќ додано текст саме для цього молебню, згідно з

традицією тогочасної потрійної єктенії. У Требникові до кож-
ного молебню — власні й неповторні кінцеві прохання, відпо-
відні до потреби.

17 Ця помилка друкаря (мишця замість мишца) свідчить про
те, що, попри тверде закінчення на -ц, українці мимохіть по-
м’якшували його й вимовляли не так, як написано, а як їм
звичніше.

18 Текст кондака взято з Київського Полууставу 1643 року. У
Требникові не подано гласу. Для зручності подаємо традицій-
ний 8-й глас.

19 Тут помилка друкаря (іщезаєт, іщезнут замість ісчезаєт, іс-
чезнут).

20 Текст узято з Київського Євангеліона 1665 року.
21 Далі текст, крім позначеного курсивом, аж до Ми́лостію і

щедрота́ми…, узято з Київського Служебника 1639 року.
Оригінальний текст Служебника (замість курсиву) такий:
і святи́х трех Святи́телей Митрополи́тов Кıє́вских Петра́,
Алексıя́ і Іон́и, Россıй́ских Чудотвор́цев. Святи́х сла́вних і
добропобıд́них Му́ченик; Преподоб́них і Богонос́них отец́ Іо-
аки́ма і А́нни, і Преподоб́них і Богонос́них отец́ на́ших Анто-́
нія і Феодос́ія Печер́ских, і свята́го ім’яреќ, єгож́е єст Храм.
Щодо Россійских, див. примітку 5.

22 Саме таким було написання цього слова в давніх богослужбо-
вих книжках.

23 У давньоруських богослужбових книжках — Володимира.
24 У Требникові глас не вказано. Подаємо традиційний 8-й. Цю

молитву співають ще на 4-й глас.
25 Текст узято з Київського Служебника (Леітургіа́ріона) 1639

року. У тексті молебню не вказано, на який глас цю молитву
співати. Ми розмітили її на 4-й глас.

26 Молитви співців в оригіналі не було.
27 В оригіналі Крве без титла. Такі скорочення, що їх списували

з давніх джерел без змін, у вимові розкривають.
28 В оригіналі — крве без титла.



76 Примітки

29 В оригіналі — царю́.
30 В оригіналі — царем́.
31 В оригіналі — Безмол́вно во тишинı ́ глубоц́ій ца́рство єму́

дару́й.
32 В оригіналі — єму.́
33 Було: над он́ѣми. Друкарська помилка.
34 Було: сѣй. Друкарська помилка.
35 Було: Вıр́ния же царя́ на́ша.
36 Далі пропущено: і ца́рство.
37 Відпуст узято з Київського Служебника 1639 року.
38 Від Пасхи до Вознесіння замістьЦарюНебесний читають Хри-

стос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що
в гробах, життя дарував (тричі). Від Вознесіння до Тройці
молитви починають з Трисвятого.

39 Далі першу частину цієї молитви писатимемо «Слава…»,
а другу — «і нині…».

40 Чесне,́ чесни́й тощо — це суто московський наголос. В україн-
ських богослужбових книжках незмінно писали та вимовля-
ли: чес́не, чес́ний, пречес́ний — і це традиція глибокої давни-
ни. Оскільки ці прикметники походять від слова честь (що
означає:шана, повага, гідність, див. Етимологічний словник
української мови 2012 р., том 6, с. 312), то український наго-
лос ще й прояснює їхній сенс. Крім того, маємо багато утво-
рених від цього слова похідних з подібним наголосом: почес́-
ний, рівночес́ний, доброчес́ний, чес́ниця, чес́тень, почес́тя,
благочес́тя, почес́на тощо. Зауважмо, що «Полный церковно-
славянский словарь» прот. Г. Дяченка 1900 року подає тільки
український наголос: чес́тный (с. 818), вважаючи саме йо-
го правильним. Тож, якщо шануємо святоотцівську традицію,
відучаймося від неправильної звички наголошування!

41 Гісоп (Hyssopus) — українська назва священної рослини; цер-
ковнослов’янською — v3ссHпъ.

42 Сеннахерим, Санхериб, Синахериб (дослівно — син Ахериба),
асирійський цар-завойовник, що напав на Юдею та ганьбив
Бога, вихваляючись непереможністю. Господь уразив його вій-
сько під час облоги Єрусалима: «І сталося в ту ніч: пішов
ангел Гос подній і вразив у стані Ассирійському сто вісімдесят
п’ять тисяч» (4 Цар. 19:35).

43 У Требникові не подано гласу. Для зручності подаємо тради-
ційний 8-й глас.
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44 У Требникові глас не вказано. Подаємо традиційний 8-й. Цю
молитву співають ще на 4-й глас.

45 В оригіналі — за царя. А в попередніх київських виданнях — за
Гетьмана.

46 Від Пасхи до Вознесіння замість Слава… І нині… — тричі спі-
ваємо Христос воскрес iз мертвих, смертю смерть подолав
i тим, що в гробах, життя дарував.
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Ікона ХVІІ ст. «Собор св. Арх. Михаїла». Львівщина



]

Мужайся, і нехай кріпиться серце твоє, і пе-
ремагай ворогів твоїх, і уповай на Господа
в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь

/Требник свт. Петра Могили, 1646 р./.

]

Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде за-
бута правиця моя! Нехай прилипне язик мій
до гортані моєї, якщо не пом’яну тебе і коли
не поставлю Єрусалим початком радости моєї

/Пс. 136:5–6/.

]

За правду борись аж до смерти, тож
за тебе і Господь Бог змагатиметься

/Сир. 4:28/.

]

Немає шляхетнішої цілі за віддане служіння
пригнобленій нації /Євген Сверстюк/.


