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ВІД	ПЕРЕКЛАДАЧА

П салтир	–	найбільша	й	найвідоміша	книга	Старого	Заповіту.	
Вона	також	найчастіше	використовується	в	християнському	

добовому	циклі	богослужіння.	Наші	предки	вчилися	по	ній	гра-
моти.	Але	ж	то	була	не	наша	рідна	мова,	а	переклад	давньо-
болгарською	 мовою,	 пізніше	 названий	 церковнослов’янським,	
що	 був	 виконаний	 із	 грецького	 перекладу	 давньоєврейського	
тексту.	 Церковнослов’янський	 переклад	 використовувався	 на	
нашій	 землі	 упродовж	 тисячоліття,	 відшліфовувався,	 ставав	
звичним,	врізáвся	в	пам’ять.	Проте	від	цього	він	не	став	зрозумі-
лішим	не	тільки	для	простих	людей,	а	й	для		священнослужите-
лів.	І	цьому	є	багато	причин,	головна	з	яких	–	те,	що	до	помилок	
і	 неточностей	 грецького	 перекладу	додалися	 помилки	церков-
нослов’янського	перекладу.	Нині,	коли	українська	мова	активно	
стає	в	країні	основною	мовою	богослужінь	і	молитов	і	українцям	
легше	 зрозуміти	 зміст	Святого	Письма	під	 час	богослужінь	 чи	
домашнього	читання,	на	перше	місце	постає	точність	перекладу	
Біблії	та	Псалтиря,	як	книги,	що	читається	найчастіше.	

На	сьогодні	на	богослужіннях	в	церквах	країни	більше	чи-
тається	так	званий	переклад	патріарха	Філарета,	що	був	закін-
чений	 у	 2004	році,	 але	 виконаний	не	 з	 оригіналу	 і	 навіть	 не	 з	
грецького	перекладу,	а	із	Синодального	перекладу	РПЦ	й	част-
ково	 з	церковнослов’янського	перекладу.	Його	 головний	недо-
лік	–	той	самий,	це	переклад	з	іншого	перекладу.	Найпоширені-
шим	серед	українців	у	світі	є	переклад	Псалтиря	Івана	Огієнка	
(1942).	До	нього	було	створено	кілька	повних	перекладів	святої	
книги.	Одним	 з	 перших	 і	 найпомітніших	 був	 переклад	Пилипа	
Морачевського,	але	півстолітнє	його	редагування	московськими	
спеціалістами	аж	надто	наблизило	переклад	до	Синодального	
варіанту.	 Пантелеймон	 Куліш	 здійснив	 скоріше	 поетичний	 па-
рафраз,	а	переклад,	що	ввійшов	до	так	званого	перекладу	Біблії	
Куліша,	був	виконаний	його	побратимом	Іваном	Пулюєм.	Гідний	
переклад	з	мови	оригіналу	здійснив	греко-католицький	чернець	
Іван	 Хоменко	 (надрук.1963).	 Наш	 сучасник,	 священник	 УГКЦ	
Рафаїл	 Турконяк,	 за	 його	 словами,	 зробив	 п’ять	 перекладів	
усієї	Біблії,	спочатку	з	 	церковнослов’янського	перекладу,	далі	
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з	 грецького,	а	вже	потім	з	давньоєврейського	тексту.	Останній	
(2020)	він	називає	«динамічним»	перекладом.	Досить	точним	є	
сучасний	переклад	Олександра	Гижі,		священника	Церкви	Хри-
стиян	 Віри	 Євангельської.	 Хоча	 він	 також	 виконаний	 із	 Сино-
дального	перекладу	РПЦ,	а	в	дечому	тяжіє	до	перекладу	Біблії	
короля	Якова.	У	роботі	над	цим	перекладом	мною	були	глибоко	
вивчені	українські	переклади	УПЦ	США	і	Церкви	Свідків	Єгови.	
Також	я	ознайомився	 з	більш	ранніми	перекладами	Псалтиря	
католицького	 священника	 Олексія	 Слюсарчука,	 проф.	 Михай-
ла	Кобрина,	греко-католицьких	священників	Михайла	Кравчука,	
Ярослава	Левицького.

На	думку	багатьох	фахівців,	робота	над	сучасним	перекла-
дом	повинна	мати	в	основі	якийсь	наявний	авторитетний	пере-
клад.	Наприклад,	один	з	кращих	англійських	перекладів	ESV	ба-
зується	на	більш	ранньому	RSV.	Крім	того,	значну	частину	всіх	
перекладів	 нині	 складають	New-	 чи	Revised-	 версії:	 New	King	
James	Version,	New	American	Bible,	New	English	Translation	 та	
інші.	Проте	 у	 своїй	 роботі	 я	 не	 дотримувався	 такого	 правила.	
Мій	 переклад	 здійснений	 з	 давньоєврейської	 мови	 (Мазорет-
ський	текст,	Ленінградський	кодекс)	і	не	прив’язаний	до	якогось	
із	 наявних	 перекладів.	 У	 роботі	 я	 використовував	 десятки	 то-
мів	словників	давньоєврейської	мови:	Clines	(8	томів),	Gesenius	
(6	томів),	а	також	BDB,	HALOT,	HOL,	PONS,	TWOT.	Кропіткий	по-
шук	найточніших	еквівалентів	давньоєврейських	слів	з	викорис-
танням	багатства	української	мови	зайняв	багато	часу.	Біблійний	
іврит	–	мова	лаконічна	й	точна,	поняття	«синонім»,	звичне	й	по-
ширене	в	українській	мові,	у	ній	практично	відсутнє.	Наприклад,	
«знеславити»,	«ганьбити»	–	це	синоніми	в	українській	мові,	а	в	
давньоєврейській	«хафейр»	 і	«калам»	–	це	різні	слова,	що	не	
вважаються	синонімами	у	звичному	для	нас	розумінні.	Тому	сло-
во	«хафейр»,	що	вживається	сім	разів	у	Псалтирі,	подається	у	
моєму	перекладі	тільки	українським	еквівалентом	–	«знеслави-
ти»;	«калам»	(шість	разів)	–	перекладається	лише	«ганьбити»;	
«лааг»	(вісім	разів)	–	«насміхатися»;	«келес»	(два	рази)		–	тільки	
«глузувати»	і	т.	д.	Наприклад,	для	позначення	хмар	у	біблійному	
івриті	є	три	слова,	а	українською	цю	різницю	важко	передати.	
Більш	принципове	поняття	«гріха»	в	івриті	має	багато	відтінків	і	
відтворюється	абсолютно	різними	словами,	для	яких	я	намагав-
ся	знайти	точні	українські	еквіваленти:	гріх, заблуда, провина, 
переступ, прогріх.	Те	саме	щодо	слів	бити, ламати, руйнува-
ти, нищити, вражати, давити, рушити, трощити.	 Точність	
тексту	була	другим	за	пріоритетністю	принципом	у	моїй	роботі:	



5

Від перекладача

я	прагнув	передавати	кожне	слово,	кожний	знак,	не	дозволяючи	
собі	жодних	«додумувань»	чи	виправлень	оригінального	тексту,	
що	є	нині	досить	популярним	у	перекладачів.	У	моєму	перекладі	
слова,	 яких	 немає	 в	 оригіналі,	 але	 які	 допомагають	 зрозуміти	
його	 сутність,	 взяті	 в	 «дужки».	 В	Мазоретському	 тексті	 немає	
позначення	прямої	мови,	а	тим	більше	–	хто	говорить	і	кому.	Я	
ж	позначав	пряму	мову	«лапками»	і	намагався	пояснити,	кому	
вона	належить:	словами	в	«дужках»,	чи	з	великої	літери,	коли	це	
мовиться	Господом	Богом,	та	інше.	

Особливо	важливе	завдання	з	погляду	точності	тексту	пов’я-
зане	 з	дієсловами,	 система	яких	у	 івриті	 не	має	майже	нічого	
спільного	з	українськими	формами.	Найбільшою	трудністю	тут	
став	переклад	дієслів	когортативу	(спонукальної,	напучувальної	
форми)	першої	особи	однини,	яких	у		Псалтирі	майже	дві	сотні.	
Практично	всі	вивчені	мною	переклади	не	загострювали	уваги	
на	цьому	моменті,	 передаючи	 таку	форму	простим	майбутнім	
часом	дієслова.	У	моєму	перекладі	читач	зможе	відрізнити	таку	
особливу	й	важливу	форму	дієслова,	хоча	єдиної	встановленої	
форми	когортативу	однини	в	українській	мові	немає.	Приклади	
для	такої	передачі	я	взяв	у	Кобзаря:

Нехай я заплачу,
Нехай свою Україну
Я ще раз побачу,
Нехай ще раз послухаю,
Як те море грає, 
Як дівчина під вербою
Гриця заспіває.
    («До Основ’яненка»).

Найголовнішим	же	моїм	принципом	у	роботі	над	перекладом	
була	точність	смислу,	суті,	змісту	Псалтиря.	І	це	було	найважче.	
Адже	до	сьогоднішнього	дня	існує	багато	місць	у	Псалтирі,	що	
мають	десятки	несхожих	між	собою	перекладів	і	тлумачень.	

Псалтир	формувався	в	юдейському	культурному	середови-
щі,	і	я	намагався	зберегти	його	ідеї	та	поняття,	не	«підтягуючи»	
переклад	до	сьогодення,	до	психології	 українського	народу	чи	
навіть	 ідей	християнства.	Пророчі	місця	щодо	Господа	нашого	
Ісуса	Христа	у	Псалтирі	–	так	само,	як	і	в	інших	книгах	Старого	
Заповіту	–	зможе	знайти	будь-який	уважний	читач,	хоч	і	без	бого-
словської	освіти.	Тому,	наполягаючи	на	точності	перекладу,	я	не	
вживав	слів,	не	притаманних	старозавітному	сприйняттю.	Став-
лення	юдеїв	до	Господа,	природи,	 іншого	(крім	себе)	людства,	
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гріха,	суду	я	намагався	зберегти	у	своєму	перекладі,	хоча	воно	
значно	відрізняється	від	сучасного	українського	християнського	
сприйняття.	Але	я	робив	це	так,	щоб	не	вводити	в	оману	й	не	за-
плутувати	читача.	Наприклад,	юдеї	з	нетерпінням	і	радістю	очі-
кують	і	навіть	закликають	у	Псалтирі	прискорити	Судний	день,	
аби	в	ньому	Господь	виправив	несправедливі	рішення	земних	
судів	і	покарав	інші	народи,	а	не	юдеїв,	а	їх	же	виправдав.	Тобто	
для	них	насамперед	це	день	справедливості.	Відтак	слова	псал-
мів	із	закликами	до	Господа	«судити мене»	(7:7;	35:23),	«вчини-
ти суд нужденним»	 (140:13),	«стражденним»	 (25:9),	«пригно-
бленим»	 (103:6;	 146:7)	 у	 буквальному	 перекладі	 звучатимуть	
для	сучасного	українського	читача	дещо	незрозуміло	й	дивно.	У	
таких	випадках	це	єврейське	слово	«мішпат»	я	подавав	як	«суд	
(правий)»,	тобто	той,	що	виправдає	мене, нужденного й страж-
денного.	Також,	наприклад,	у	церковнослов’янському	перекладі	
Псалтиря	 поширене	 давньоєврейське	 слово	 «кум»	 (постава-
ти, стояти)	 16	разів	 передається	дієсловом	«воскреснути»,	
що	ніяк	не	могло	бути	властивим	для	давніх	юдеїв,	тому	у	моєму	
перекладі	такий	варіант	не	використовується.

Проте	оскільки	це	видання	спрямовано	передусім	для	до-
машнього	 читання	 і	 християнської	 молитви,	 текст	 перекладу	
розділений	не	на	п’ять	книг,	як	у	юдейському	каноні,	а	на	звичні	
для	 нас	 кафизми	 і	 «слави»	 з	 уміщенням	молитов	 за	 здоров’я	
близьких,	за	упокій	спочилих,	тропарів,	молитовних	звернень	до	
Господа	нашого	Ісуса	Христа.	Ці	вставки	з	невеликими	редагу-
ваннями	взяті	з	«Молитовника	з	Псалтирем»,	що	був	виданий	
УПЦ	США	у	Пітсбурзі	2003	року.	Велика	вдячність	митрополиту	
Константину,	який	благословив	таке	видання,	й	усім,	хто	працю-
вав	над	тим	текстом.

Необхідно	зазначити,	що	нумерація	псалмів	у	цьому	пере-
кладі	є	подвійною:	перший	номер	вказаний	згідно	мазоретського	
оригіналу,	 а	 другий	 (виділений)	 –	 у	 звичній	 для	 православних	
християн	грецькій	(церковнослов’янській)	нумерації.	

																																																			Священник	Володимир	Романенко,		
кандидат	богослов’я
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Ті, хто прикликає до себе Давида із Псалтирем, че-
рез нього кличуть до себе Христа. А де Христос, туди 
жоден біс ніколи не наважиться не тільки увійти, а й 
зазирнути; навпаки: мир, любов і всякі гаразди поли-
нуть туди, мов із джерел.

Святитель Іоан Златоуст
Бесіда про псалом 41.

Коли читаєш Святе Письмо, не про те думай, аби 
тільки прочитати сторінку за сторінкою. Але з роз-
думами проникай в кожне слово, і коли яке слово зму-
сить тебе зануритися в себе чи викличе скорботу, чи 
наповнить серце твоє духовною радістю чи любов’ю – 
зупинись на них. Це Бог наблизився до тебе... 

Преподобний Никодим Святогорець 
Невидима битва, гл. 20.

Псалом робить світлими свята, він змушує тебе 
тужити за Богом. Псалом і з кам’яного серця викликає 
сльози. Псалом – справа Ангелів, небесне проживання, 
духовне кадило. Псалом – утіха для душі й освячення 
для тіла.

Преподобний Єфрем Сирин  
Слово 3 про псалом.
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КАФИЗМА 1

Псалом 1
 1. Щасливий чоловік, що за намислом нечестивих  
  не ходив, і на путь грішників не ставав, і в осідку  
  базік не сидів
 2. Бо лише в законі Господньому вподобання його,  
  і про закон Його роздумує він удень і вночі
 3. І буде він як дерево, насаджене біля течій   
  водних, що плід свій дає у час свій, і листя його  
  не опадає, а все, що робитиме він, розквітне
 4. Не так нечестиві, бо вони як полова та, що вітер  
  гонить
 5. Тому-то не постануть нечестиві на суді   
  (правому), ані грішники в сонмі праведних
 6. Бо знає Господь путь праведних, а путь   
  нечестивих згине

Псалом 2
 1. Для чого юрмляться племена і люд виказує пусте?
 2. Виставляють себе царі землі, і правителі всілися  
  разом проти Господа і помазаника Його:
 3. «Позриваймо окови їхні та скиньмо з себе пута  
  їхні!»
 4. Той же, Хто живе на небесах, посміється;   
  Владика мій – Той, Хто насміхається над ними
 5. А тоді скаже їм у гніві Своєму й у шаленстві  
  Своєму стривожить їх:
 6. «Це Я помазав царя Мого над Сіоном, горою святою  
  Моєю» 
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 7. Нехай же сповіщу я настанову Господню – сказав  
  Він мені: «Ти син Мій, нині Я породив тебе
 8. Проси Мене – і дам Я племена у надбання тобі,   
  і краї землі – у володіння твоє
 9. Ти розгромиш їх берлом залізним, як посуд  
  гончарний поб’єш їх»
 10. І тепер, царі, будьте розсудливі, виправтесь ви,  
  судді землі
 11. Служіть Господові у страху і веселіться у трепоті
 12. Дайте лад собі й покоріться, щоб не розгнівався  
  Він і не загинути вам у путі, бо ще трохи –   
  й запалає гнів Його. Щасливі всі, хто в Ньому  
  прихисток знаходить!

Псалом 3
 1. Псалом Давида, коли він утікав від сина свого  
  Авесалома 
 2. Господи, як примножилось недругів у мене;  
  багато тих, що повстали на мене
 3. Багато тих, що казали про душу мою: «Немає  
  спасіння йому в Богові!» Села
 4. Але Ти, Господи, щит для мене, слава моя й Той,  
  Хто підносить голову мою
 5. Голосом моїм до Господа взиваю, і Він озвався  
  до мене з гори святої Своєї. Села 
 6. Я ж лягав і засинав, прокидався, бо Господь  
  підтримує мене
 7. Не боюся я десятків тисяч народу, що звідусіль  
  на мене повстали 
 8. Устань, Господи! Спаси мене, Боже мій! Бо це Ти  
  вразив у щоку всіх ворогів моїх, зуби нечестивих  
  Ти потрощив
 9. У Господа – спасіння! І на народові Твоєму –  
  благословення Твоє! Села 



Кафизма перша 

1010

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині...

Псалом 4
 1. Вказівка керівникові: на струнних інструментах.  
  Псалом Давида 
 2. Озвися до мене, Боже праведності моєї, коли  
  взиваю. У скруті Ти дав мені волю; помилуй  
  мене і почуй молитву мою 
 3. (Ви), сини чоловіка, доки честь моя буде  
  ганьбитися? (Доки) любитимете пусте, (доки)  
  відшукуватимете неправду? Села
 4. Знайте, що Господь відрізнить Собі   
  побожного; Господь почує, коли взиватиму  
  я до Нього
 5. Здригніться й не грішіть! У серці вашому  
  на ложі вашому задумайтесь! І нишкніть! Села
 6. Принесіть жертву праведності й покладайтеся  
  на Господа!
 7. Багато таких, хто мовить: «Хто покаже нам  
  добро?» Здійми ж світло лиця Твого, Господи,  
  на нас!
 8. Ти дав радість у серце моє більшу, ніж у тих,  
  хто примножив зерно своє й вино нове собі
 9. У мирі нехай і лягатиму я, і спатиму, бо це Ти,  
  Господи, Єдиний даєш мені місце надійне 
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Псалом 5
 1. Вказівка керівникові: на флейтах. Псалом 
  Давида
 2. Вислухай мову мою, Господи; збагни роздум мій
 3. Зваж на голос волання мого, Царю мій і Боже 
  мій, бо до Тебе я молюся
 4. Вранці, Господи, почуєш голос мій; вранці  
  я приготую Тобі (все) й чатуватиму
 5. Бо Ти ж не бог, що вподобав нечестя; не живе  
  в Тобі зле
 6. Не виставлять себе хвальки перед очима  
  Твоїми; зненавидів Ти всіх, хто чинить   
  беззаконня
 7. Порушиш Ти тих, хто каже неправду;  
  бридкий для Господа чоловік кровожерний  
  і брехливий
 8. А я в безмірі благовоління Твого нехай увійду  
  в дім Твій, уклонюся храму Твоєму святому  
  в страху перед Тобою
 9. Господи, веди мене у праведності Твоїй;  
  зроби путь Твою прямою перед лицем моїм, 
  бо споглядають за мною
 10. Бо немає в роті їхньому нічого стійкого, нутро 
  їхнє – пагуба, горло їхнє – труна відкрита,  
  язиком своїм лестять вони
 11. Осуди їх, Боже! Нехай упадуть вони від замірів 
  своїх, за безліч переступів їхніх прожени їх,  
  бо опиралися вони Тобі
 12. І нехай радіють усі, хто знаходить прихисток  
  у Тебе, нехай повік святкують, а Ти вкриєш їх;  
  і нехай торжествують у Тобі ті, хто любить ім’я  
  Твоє
 13. Бо це Ти, Господи, благословляєш праведника;  
  прихильністю, як латами, оточуєш його
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Псалом 6
 1. Вказівка керівникові: на струнних інструментах,  
  на восьмий тон. Псалом Давида
 2. Господи, не в гніві Твоєму дорікай мені  
  та не з пересердя Твого виправляй мене
 3. Помилуй мене, Господи, бо охляв я; зціли мене,  
  Господи, бо й кістки мої стривожились 
 4. І душа моя стривожилась вельми! А Ти, Господи,  
  доки?..
 5. Обернися, Господи, звільни душу мою, спаси  
  мене за благоволінням Твоїм!
 6. Бо немає у смерті пам’яті про Тебе; хто в шеолі  
  сповідуватиме Тебе?
 7. Знемігся я у стогоні моєму; щоночі мокре ложе  
  моє, тане в сльозах постіль моя
 8. Висохло від прикрощів око моє, запало від усіх  
  недругів моїх 
 9. Заберіться від мене всі, хто чинить беззаконня,  
  бо почув Господь голос плачу мого
 10. Почув Господь благання моє, прийме Господь  
  молитву мою
 11. Нехай осоромляться й стривожаться вельми  
  всі вороги мої! Умить нехай заберуться вони  
  й осоромляться!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочилих 

рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... (імена), до-
бродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали життя своє за 
волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх православних 
християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї ласки й мило-
сердя потребує, і прости всі гріхи їхні, вільні й невільні, і 
даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічную пам’ять.

І нині...
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Псалом 7
 1. Тужлива пісня Давида, яку проспівав він   
  до Господа щодо слів, що казав Куш із (коліна)  
  Бен’ямина
 2. Господи Боже мій, у Тобі знайшов я прихисток;  
  спаси мене від усіх гонителів моїх і врятуй мене
 3. Аби не розтерзав хто з них, як лев, душу мою,  
  розірвав на шматки – й немає кому врятувати
 4. Господи Боже мій, якщо я зробив це,  
  якщо є несправедливість у долонях моїх
 5. Якщо віддячив злом тому, хто був зі мною в  
  мирі; адже я звільняв навіть того, хто став мені  
  недругом просто так
 6. Нехай тоді ворог переслідує душу мою й захопить,  
  і втопче нехай у землю життя моє, і слава моя нехай  
  опиниться у пороху! Села
 7. Встань, Господи, у гніві Своєму! Здіймись   
  розлючено на недругів моїх! І підведи на мене  
  суд (правий), призначений Тобою!
 8. І сонмище людське оточить Тебе, але Ти над ним  
  повернись на височінь!
 9. Нехай розсудить Господь народи! Суди мене,  
  Господи, у праведності моїй і в бездоганності  
  моїй, що на мені!
 10. Нехай же скінчиться зло нечестивих,  
  а праведника Ти утвердиш, бо Ти Той, Хто  
  випробовує серця й нутрощі, – Бог праведний! 
 11. Щит мій – у Бога, Спасителя чистих серцем 
 12. Бог – суддя праведний, і Бог – нещадний щодня
 13. Як хто не навертається, (тоді) меча Свого Він  
  гострить, лука Свого напинає і наставляє Він
 14. Готує для нього смертельні знаряддя, стріли  
  Свої палючими робить
 15. Бо отож, зачинає той беззаконня, і виношує  
  лихо, і породжує обман
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 16. Рив він яму і викопав її, і впав у могилу, що сам  
  учинив
 17. Вернеться лихо його на голову його, 
  й насильство його спаде на тім’я його
 18. Я ж нехай сповідуватиму Господа за праведність  
  Його й виспівуватиму ім’я Господа Всевишнього 

Псалом 8
 1. Вказівка керівникові: на гіттіт (музичний   
  інструмент чи наспів). Псалом Давида
 2. Господи, Владико наш, яке ж величне ім’я Твоє  
  по всій землі! Гідність Твоя – вище небес!
 3. Із уст дітей і немовлят грудних заснував Ти   
  силу супроти недругів Твоїх, аби вгамувати  
  ворога і мстивця
 4. Коли бачу небеса Твої, діла пальців Твоїх, місяць  
  і зорі, що Ти утвердив 
 5. (думаю): «ЩÓ ж таке людина, що Ти пам’ятаєш  
  про неї, і син людський, що навідуєш Ти його?» 
 6. Мало чим меншим від богів учинив Ти його,  
  славою і величчю вінчаєш Ти його
 7. Ставиш Ти його правити ділами рук Твоїх, усе  
  поклав Ти під ноги його
 8. Дрібну і велику худобу, усіх їх, а також звірину  
  польову
 9. Птаство небесне і риб морських, що стежинами  
  морськими проходять
 10. Господи, Владико наш, яке ж величне ім’я Твоє  
  по всій землі!

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
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Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 1 У беззаконствах зачатий я, облудний. Не 
маю сміливості поглянути на височінь небесну, але, на-
діючись на людинолюбність Твою, до Тебе взиваю: Боже, 
очисти мене грішного і спаси мене. Якщо праведник 
ледве спасається, то я, грішний, де опинюся, що не поніс 
і тяготи денної? Але до робітників одинадцятої години 
прирівняй мене, Боже, і спаси мене. 

Слава... Батьківські обійми поспіши відкрити мені, 
Спасе, бо я прожив своє життя блудно, але, надіючись на 
багатство щедрот Твоїх, до Тебе, Господи, взиваю: згрі-
шив я проти неба і перед Тобою; не відкинь мого зубо-
жілого серця. 

І нині... Пресвятая Діво, надіє християн! Молися з 
небесними силами до незбагненно породженого Тобою 
Бога, щоб дав нам прощення гріхів та виправлення жит-
тя, і щоб ми з вірою та любов’ю Тебе величали. Господи, 
помилуй (40 разів). 

Молитва Владико Вседержителю, Нез’яснимий Боже, 
Початок світу, Незбагненна Сило, Отче Іпостасного Сло-
ва і Єдиносильного Твого Духа Самоджерело! Ти ради 
Своєї безмежної милості й невимовної доброти не знех-
тував людським єством, темрявою гріха покритим, але 
світив людям світлом Твоєї божественної науки через за-
кон і пророків. Наостанок же послав нам Єдинородного 



Кафизма перша 

Твого Сина і Ним нас до світла богопізнання привів. Не-
хай же вуха Твої і тепер чують голос молінь наших; і да-
руй нам, Боже, пильним і тверезим серцем пройти всю 
ніч теперішнього життя у сподіванні на пришестя Сина 
Твого і Бога нашого, Судді всіх; щоб не уві сні й лінощах, 
але в бадьорості й зведенні до дії, у виконанні заповідей 
Твоїх ми зустріли Його та ввійшли з Ним у радість Його, 
де не перестає голос усіх, хто святкує, і невимовна насо-
лода всіх, хто споглядає Твого лиця красу несказанну. Бо 
Ти Благий і Людинолюбний Бог, і Тобі славу віддаємо, 
Отцю, і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь.
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КАФИЗМА 2

Псалом 9
 1. Вказівка керівникові: на мут-лаббейн (високий  
  голос, фальцет чи наспів). Псалом Давида
 2. Нехай сповідуватиму я Господа всім серцем моїм!  
  Нехай сповіщатиму про всі дивовижі Твої
 3. Нехай радітиму я і торжествуватиму в Тобі, нехай  
  виспівуватиму ім’я Твоє, Всевишній!
 4. Коли повернуться назад вороги мої, вони  
  спотикнуться й загинуть перед лицем Твоїм
 5. Бо вчинив Ти мені суд (правий) і справу мою  
  розсудив, возсів на престолі, Судде праведний
 6. Ти насварив племена, порушив нечестивого, 
  зітер ім’я їхнє на віки вічні
 7. (Де) ворог цей? – щезли вони, руйновище  
  назавжди; міста вивернув Ти з корінням, сама  
  пам’ять про них загинула
 8. А Господь буде повік, утвердив Він престол Свій  
  для суду (правого) 
 9. І саме Він судитиме всесвіт у праведності,  
  розсудить люд по справедливості
 10. І хай стане Господь оплотом гнаному,  
  пристанищем у скрутні часи
 11. І покладатимуться на Тебе ті, хто знає ім’я Твоє,  
  бо не покинув Ти тих, хто прагне Тебе, Господи!
 12. Виспівуйте Господу, Який возсідає на Сіоні,  
  виголошуйте в народах про справи Його
 13. Бо Ти – Той, Хто домагався за кров пролиту,  
  пам’ятав їх, не забув звертання стражденних
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 14. Помилуй мене, Господи, побач страждання  
  моє від ненависників моїх, Ти, Хто підносить  
  мене від брам смерті
 15. Аби сповіщати мені всі похвали Тобі  
  у брамах доньки Сіону і веселитися у спасінні  
  Твоєму
 16. Племена ж провалилися в могилу, яку самі   
  зробили; в тенета, що їх таємно наставляли,  
  спіймалася нога їхня
 17. Пізнали Господа за присудом звершеним;  
  у вчинку власних рук заплутався нечестивий.  
  Гіггайон (тиха медитаційна музика, приспів).  
  Села
 18. Завернуться нечестиві до шеолу, всі племена,  
  що забули Бога
 19. Але не забудеться ніколи нужденний,  
  сподівання стражденних не загине довіку
 20. Устань, Господи! Нехай людина не стане  
  міцнішою, нехай приймуть суд племена перед  
  лицем Твоїм
 21. Наведи, Господи, жах на них! Нехай знають  
  племена, що вони люди лише. Села

Псалом 10/ 9
 1. Для чого, Господи, стоїш далеко, криєшся  
  у скрутні часи?
 2. У гордовитості нечестивий запалюється  
  на стражденного; та самі вони піймаються  
  у підступи, які задумали 
 3. Бо похвалявся нечестивий жаданнями душі  
  своєї, і корисливий благословляв (себе на це),  
  а Господом нехтував
 4. Нечестивий (каже) звисока: «Не доможеться Він  
  (мене)! Немає Бога!» – (в цьому) всі підступи  
  його
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 5. Путі його успішні в усякий час; далека від нього 
  висота присудів Твоїх; всіх недругів своїх   
  здмухує він легко
 6. Мовив він у серці своєму: «Не похитнуся,  
  не зазнаю зла з роду в рід»
 7. Кляттям повен рот його, брехнею й утиском;  
  під язиком його лихо і беззаконня
 8. Засідає, причаївшись, на обійстях, зі схованок  
  убиває неповинного, очима своїми безталанного  
  вишукує
 9. Чатує у схованці, як лев в укритті, аби схопити  
  стражденного; хапає стражденного, аби   
  затягнути його в тенета свої
 10. Припадає він, поникнув (начебто) –  
  а безталанний падає від могутності його
 11. І промовив він у серці своєму: «Забув Бог,   
  приховав Він лице Своє, не бачити Йому (цього)  
  ніколи!»
 12. Встань, Господи Боже, здійми руку Свою,  
  не забудь стражденних!
 13. Чому нечестивий знехтував Богом, чому мовив  
  у серці своєму, що Ти не доможешся його?
 14. Бачив Ти, бо споглядаєш на лихо і прикрощі,  
  аби дати (належне) Своєю рукою; на Тебе  
  покидає себе безталанний, сироті Ти був  
  помічником
 15. Понівеч рамено нечестивого і злого; доможись 
  за нечестя його. Не знайде вже (це рамено  
  нічого)
 16. Господь – Цар на віки вічні! Згинули племена  
  із землі Його 
 17. Господи, Ти почув жадання стражденних, утвердиш  
  серце їхнє, зважиш (на них) вухом Своїм
 18. Аби судити (праведно) сироту і гнаного,  
  аби більш не додавала (їм) страху людина та, 
  що з землі вийшла! 



Кафизма друга 

20

Псалом 11/ 10
 1. Вказівка керівникові: (псалом) Давида. У Господа 
  знайшов я прихисток. Як мовите ви душі моїй:  
  «Відлітай птахою на гору вашу!
 2. Бо отож, нечестивці напинають лука, наставили  
  стрілу свою на тятиву, щоб у пітьмі стріляти  
  в чистих серцем
 3. Якщо основи валяться – що (тоді) чинити   
  праведнику?»
 4. Господь у святому храмі Своєму, Господь –   
  престол Його на небесах. Очі Його дивляться,  
  погляд Його випробовує синів людських
 5. Господь випробовує праведника, а нечестивця  
  й того, хто любить насильство, ненавидить душа  
  Його
 6. Нехай дощем проливає на нечестивих палаюче  
  вугілля і сірку; пекучий вітер – уділ чаші їхньої
 7. Бо Господь – праведний, і праведність полюбив,  
  на чесного дивитиметься лице Його

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 12/ 11
 1. Вказівка керівникові: на восьмий тон. Псалом  
  Давида
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 2. Спаси, Господи, бо нема вже побожного,  
  бо зникли вірні між синами людськими
 3. Даремне мовить кожен приятелю своєму, устами 
  улесливими та з подвійним серцем мовлять
 4. Нехай викорінить Господь усі уста улесливі,  
  язик, що красномовствує
 5. Тих, хто мовив: «Язиком нашим подужаємо, уста  
  наші з нами. Хто владика нам?»
 6. «Заради пригноблених стражденних і стогону  
  нужденних встану Я тепер, – мовить Господь, –  
  тому дам спасіння, хто палко бажає його»
 7. Мова Господня – мова чиста, срібло, очищене  
  в горнилі, в землі перетоплене семикратно
 8. Ти, Господи, берегтимеш їх, глядітимеш  
  кожного з них від роду цього повік
 9. Ходять довкола нечестиві, коли нікчемне  
  піднеслося серед синів людських 

Псалом 13/ 12

 1. Вказівка керівникові: псалом Давида
 2. Доки, Господи? Невже геть мене забудеш? Доки 
  ховатимеш лице Своє від мене?
 3. Доки я складатиму намисли у душі моїй  
  і смуток буде у серці моєму (навіть) удень?  
  Доки ще підноситиметься ворог мій наді мною?
 4. Зглянься, озвись до мене, Господи Боже мій!  
  Дай світло очам моїм, щоб не заснув я смертним  
  сном!
 5. Щоб не сказав ворог мій: «Я здолав його!» –  
  недруги мої звеселяться, коли я похитнуся
 6. А я поклався на благовоління Твоє. Нехай  
  звеселиться серце моє у спасінні Твоєму! Нехай  
  співатиму я Господу, що віддячив мені! 
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Псалом 14/ 13
 1. Вказівка керівникові: (псалом) Давида. Мовив  
  ниций у серці своєму: «Немає Бога!»  
  Розбестились вони, справляли бридкі забаганки;  
  немає тих, хто б робив добро
 2. Господь з небес визирнув на синів людських,  
  щоб побачити: чи є розсудливий, той, що прагне  
  Бога
 3. Все ухилилося, всі разом стали вони  
  розгнузданими; немає тих, хто б робив добро,  
  немає жодного
 4. Невже не пізнали вони? Всі, що чинять   
  беззаконня, що їдять народ мій, наче хліб?  
  До Господа ж не взивали вони! 
 5. Там дрижали вони від страху, адже Бог – в роді  
  праведному
 6. Намисел стражденного ви соромите,  
  що Господь – притулок його!
 7. Хто з Сіону дасть спасіння Ізраїлю?! Коли   
  Господь поверне (щасливу) долю народові  
  Своєму, нехай звеселиться Яків, нехай зрадіє  
  Ізраїль!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...
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Псалом 15/ 14
 1. Псалом Давида. Господи! Хто житиме в наметі  
  Твоєму? Хто оселиться на горі Твоїй святій?
 2. Той, хто ходить непорочним, і чинить  
  праведність, і каже істину в серці своєму
 3. Хто не лихословив язиком своїм, не робив зла  
  приятелю своєму, не глумився над ближнім  
  своїм 
 4. Хто цурався очима своїми мерзенного, а тих,  
  хто боїться Господа, шанує; хто навіть якщо  
  присягався на шкоду собі, не відступає
 5. Хто срібла свого не давав на лихву, не брав  
  хабара, щоби скривдити неповинного. Хто так  
  робив, не похитнеться повік!

Псалом 16/ 15
 1. Міхтам (власноручне писання) Давида. Бережи  
  мене, Боже, бо в Тобі знайшов я прихисток
 2. (Душе моя), ти ж казала Господу: «Мій Владика –  
  Ти; добро моє – від Тебе, (іншого добра) немає»
 3. Святим, що на землі, – такі вони величні, –  
  усе вподобання моє
 4. Примножаться муки тих, хто поспішав до іншого  
  (бога). Я ж не виливатиму з ними ливних  
  приношень із крові й не підніму імен їхніх  
  устами своїми 
 5. Господь – участь моєї долі й чаша моя, Ти – Хто  
  підтримав жереб мій
 6. Границі, що випали мені, – в солодких місцях,  
  та й надбання – прегарне для мене 
 7. Благословлю Господа, Який напучував мене,  
  навіть ночами нутрощі мої (вірно) радили мені
 8. Повсякчас уявляв я Господа перед собою, що Він  
  праворуч мене, – не похитнуся!



Кафизма друга 

24

 9. Тому-то зраділо серце моє і звеселилася честь  
  моя, навіть тіло моє залишиться в місці  
  надійному
 10. Бо Ти не покинеш душі моєї у шеолі, не даси  
  побожному Твоєму побачити могилу
 11. Ти даси знати мені стежину життя; повнота  
  радощів – у лиці Твоєму, насолоди – у правиці  
  Твоїй завжди 

Псалом 17/ 16
 1. Молитва Давида. Почуй, Господи, праведність;  
  зваж на крик мій, вислухай молитву мою,  
  що не від уст брехливих
 2. Нехай від Твого лиця вийде присуд мені,  
  нехай Твої очі дивляться справедливо
 3. Ти випробував серце моє, навідував уночі,  
  очистив мене, та (все ж) не знайдеш,  
  що я замислив каверзи, що могли вийти  
  з роту мого
 4. У вчинках людських, за словом уст Твоїх,  
  я стерігся стежок здирника
 5. Щоб трималася хода моя путівця, (вказаного)  
  Тобою, ступні мої не похитнулися
 6. Я взивав до Тебе, щоб озвався Ти до мене,  
  Боже; прихили вухо Твоє до мене, почуй  
  мову мою
 7. Дивовижно яви Ти благовоління Твої,  
  Спасителю тих, хто у правиці Твоїй знаходить  
  прихисток від повсталих
 8. Бережи мене мов зіницю ока, в тіні крил Твоїх  
  приховаєш Ти мене 
 9. Від лиця нечестивих, що нападали на мене,  
  ворогів свавільних, що обступають мене
 10. Вони покрилися лоєм, гордовито ротом своїм  
  казали 
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 11. На кожному кроці вони оточують мене; очі свої  
  наставляють, аби нахилити (когось) до землі
 12. Кожен з них, як лев, що прагне розтерзати,  
  як молодий лев, що сидить у сховах
 13. Устань, Господи, випереди його, нахили його;  
  визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм
 14. Від людей – рукою Твоєю, Господи, від людей  
  віку цього, чия доля – у цьому житті;  
  Ти наповнюєш їхню утробу зі сховищ Твоїх;  
  вони насичують синів, і дітям своїм лишають  
  надміру
 15. А я у праведності нехай дивитимусь на лице  
  Твоє, нехай же насичусь образом Твоїм,  
  як прокинусь

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 2 Я, Господи, як те дерево неплідне, пока-
янного плоду не приніс Тобі ніколи. Боюся бути зруба-
ним і страхаюся вогню невгасимого. Тому благаю Тебе: 
раніше, ніж те станеться, поверни і спаси мене. Наче 
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хвилі морські, напали на мене беззаконства мої, як чов-
ник, кидають мене у вир гріховний, але до тихого при-
становища Твого приведи мене, Господи, покаянням і 
спаси мене. 

Слава... «Помилуй мене», – благав Давид, і я Тебе 
благаю: згрішив я, Спасе. Очисти мої гріхи покаянням і 
спаси мене. 

І нині... Заступнице тепла християн, моли Сина Твого, 
Богородице, щоб визволив нас від злодійства й лютості 
диявола та дав нам прощення гріхів, милістю й щедро-
тами, і Твоїми молитвами, Мати Діво. Господи, помилуй 
(40 разів). 

Молитва Господи Вседержителю, Отче Господа на-
шого Ісуса Христа, Єдинородного Твого Сина! Дай 
мені тіло нескверне, серце чисте, розум бадьорий, роз-
судливість непомильну. Дай натхнення Духа Святого, 
щоб я здобув правдиве розуміння у Христі Твоїм, що з 
Ним Тобі слава належить, честь і поклоніння, зі Святим  
Духом і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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КАФИЗМА 3

Псалом 18/ 17
 1. Вказівка керівникові: (псалом) слуги Господнього  
  Давида, який казав Господу слова цієї пісні в день,  
  коли Господь урятував його від руки всіх ворогів  
  його і від руки Саула
 2. І мовив він: «Милий Ти мені, Господи, сило  моя!»
 3. Господь – скеля моя і твердиня моя  
  і визволитель мій; Бог мій – скала моя,  
  де знаходжу прихисток, щит мій, ріг мого  
  спасіння, оплот мій
 4. До гідного хвали взиваю я, до Господа,  
  і від ворогів моїх спасаюсь
 5. Пута смерті оповили мене, і потоки негідності  
  жахають мене
 6. Пута шеолу оточили мене, лабети смерті  
  упередили мене
 7. В горі моєму взиваю до Господа і до Бога мого  
  волаю; чує Він із храму Свого голос мій,  
  і волання моє перед лицем Його доходить  
  до вух Його
 8. Зсунулася і задрижала земля, і підвалини гір  
  здригнулися і зсунулися, бо роз’ярився Він
 9. Піднісся дим від ніздрів Його, а з рота – вогонь  
  пожираючий; вугіль від Нього запалав
 10. І нахилив Він небеса і зійшов, й імла була  
  під ногами Його
 11. І возсів Він на херувима і полетів, і понісся  
  на крилах вітру
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 12. Нехай ставить Він пітьму схованкою Своєю;  
  темінь вод, хмари густі – укриттям довкола Себе
 13. Від сяйва перед Ним (крізь) густі хмари  
  пройшли град і вугіль вогненний
 14. І загримів Господь у небесах; Всевишній подав  
  голос Свій – град і вугіль вогненний
 15. І послав стріли Свої (на ворогів) – і розсіяв їх;  
  і блискавицями палахнув – і розігнав їх
 16. І з’явилися річища водні, і відкрилися підвалини  
  всесвіту від докору Твого, Господи, від духу,  
  що віяв із ніздрів Твоїх
 17. Сягає Він з висоти, бере мене, витягує з вод  
  великих
 18. Рятує мене від ворога мого сильного  
  й від ненависників моїх, бо заміцні вони  
  для мене 
 19. Виступають вони проти мене в день нещастя  
  мого, та Господь став опертям моїм
 20. І вивів Він мене на розлоге місце, звільняє мене,  
  бо вподобав мене
 21. Віддячує мені Господь за праведністю моєю,  
  за чистотою рук моїх воздає мені
 22. Бо тримався я путей Господніх, не був  
  нечестивим перед Богом моїм
 23. Бо всі присуди Його переді мною, і від указів  
  Його я не ухилявся
 24. І був я непорочним перед Ним, і стерігся  
  від заблуди своєї
 25. І воздав мені Господь за праведністю моєю,  
  за чистотою рук моїх перед очима Його
 26. (Бо) з побожним Ти поводишся побожно,  
  з людиною непорочною – непорочно
 27. З чистим – учиняєш як чистий, а з лукавим –  
  як лукавий
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 28. Бо Ти народ стражденний спасаєш, а зарозумілі  
  очі – попираєш
 29. Бо Ти запалюєш світильника мого, Господи;  
  опромінює Бог мій пітьму мою
 30. Бо з Тобою розганяю я ватагу розбійників, 
  і з Богом моїм перестрибую через мур
 31. Бог – досконала путь Його, мова Господня –  
  очищена, щит Він для всіх, хто в Нього  
  прихисток знаходить 
 32. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скала, окрім Бога  
  нашого?!
 33. Бог, Який підперізує мене міццю і робив  
  досконалою путь мою!
 34. Який робить ноги мої, як у ланей, і на висотах  
  моїх ставить мене
 35. Який навчає руки мої до війни – й рамена мої  
  згинають лука мідного
 36. І дав Ти мені щит спасіння Твого, і правиця Твоя 
  підкріплює мене, і незлобивістю Твоєю  
  звеличуєш Ти мене 
 37. Ти розлогою робиш дорогу піді мною, і коліна  
  мої непевними не були
 38. Я переслідую ворогів моїх і захоплюю їх,  
  і не повертаюся, аж доки не покладу край їм
 39. Трощу їх, і не в змозі вони встати, падають  
  під ноги мої
 40. Ти підперізав мене міццю для війни, нахиляєш  
  під мене повсталих на мене
 41. Повернув ворогів моїх спиною до мене –  
  і вигубляю я ненависників моїх
 42. Волають вони – та нема спасителя, до Господа –  
  та не озвався Він до них
 43. Розвію їх, наче порох перед лицем вітру,  
  як багнюку з вулиці приберу їх
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 44. Ти визволяєш мене від чвар народу, ставиш мене 
  на чолі племен – народу, якого я не знав, –  
  і вони служать мені
 45. Щойно почувши, вони слухаються мене, сини  
  незнайомця ластяться до мене
 46. Сини незнайомця впадають у відчай і тремтять  
  в укріпленнях своїх
 47. Живий Господь! І благословенна скала моя!  
  І нехай підноситься Бог спасіння мого! 
 48. Бог, Який (завжди) мстився за мене і підкорив  
  мені народи
 49. Який визволяє мене від ворогів моїх!  
  Ти підносиш мене над повсталими на мене,  
  рятуєш мене від насильника
 50. Тому-то нехай сповідуватиму я Тебе поміж  
  племен, Господи, і нехай виспівуватиму імені  
  Твоєму
 51. (Тобі, Господи), Який велике спасіння творить  
  цареві Своєму і благоволить помазанику Своєму  
  Давидові й нащадкам його довіку!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх: 

отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), родичів ... 
(імена), і всю родину мою, навчителів, добродійників, при-
хильників і ненависників моїх ... (імена), і всіх тих, що боро-
лися і борються за волю України, і всіх православних христи-
ян, і всяку живу душу, що Твоєї ласки і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 19/ 18
 1. Вказівка керівникові: псалом Давида
 2. Небеса сповіщають про славу Божу, і про діло 
  рук Його виголошує небесна твердь



Кафизма третя 

31

 3. День дневі розливає мову, й ніч ночі віщує знаття
 4. Немає мови й немає слів, де б не чувся голос їхній
 5. По всій землі пройшов відгомін їхній і на краю  
  всесвіту – слова їхні; на них поставив Він намет  
  сонцю
 6. І воно, як наречений, що виходить із весільного  
  шатра свого; тішиться, як дужий, якому (легко)  
  пробігти стежину (свою)
 7. З (одного) краю небес виходить воно і прямує  
  до (іншого) краю, і ніщо не приховане від тепла  
  його
 8. Закон Господній досконалий – душу навертає;  
  свідчення Господнє вірне – простого умудряє
 9. Накази Господні чесні – серце радують; заповідь  
  Господня чиста – очі просвітляє
 10. Страх Господній чистий – довіку поставлений;  
  присуди Господні – істина, усі праведні
 11. Жаданіші вони від золота й (навіть) золота  
  щирого купи; солодші меду й того меду,  
  що зі стільників капає
 12. Також і слуга Твій – навчений ними;  
  у дотриманні їх – нагорода велика
 13. Хто збагне помилки свої? Від прихованих їх  
  (невільних) очисти мене!
 14. А від зухвалих пощади слугу Твого – нехай  
  не правлять вони в мені! Тоді буду  
  я бездоганним і чистим від переступу великого
 15. Нехай же, Господи, буде Тобі люба мова  
  уст моїх і роздум серця мого перед лицем Твоїм!  
  Скало Ти моя і Той, Хто виручає мене!

Псалом 20/ 19
 1. Вказівка керівникові: Псалом Давида
 2. Нехай озветься до тебе Господь у день горя,  
  недосяжним тебе поставить ім’я Бога Якова
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 3. Нехай пошле тобі поміч зі святині, і з Сіона  
  нехай підкріпить тебе
 4. Нехай пам’ятає Він усі дари твої, і цілопалення  
  твоє буде Йому масним! Села
 5. Нехай дасть тобі за серцем твоїм, і кожен  
  намисел твій нехай виповнить
 6. Святкуймо спасіння твоє і в ім’я Бога нашого  
  піднімімо знамена; нехай виповнить Господь  
  усі бажання твої!
 7. Тепер я пізнав: бо Господь спас помазаника  
  Свого, озивається до нього з небес святих Своїх  
  могуттям спасительної правиці Своєї
 8. Ті (сподіваються) на колісницю, ті – на коней,  
  а ми ім’я Господа Бога нашого пам’ятаємо
 9. Вони – похилилися і впали, а ми – встали  
  і збадьорились
 10. Господи, спаси царя! Нехай же (Господь)  
  озветься до нас у день, коли будемо взивати! 

Псалом 21/ 20
 1. Вказівка керівникові: Псалом Давида
 2. Господи, в силі Твоїй радіє цар, і у спасінні  
  Твоєму як же вельми веселиться він?!
 3. Жадання серця його Ти дав йому і побажання  
  уст його Ти не позбавив. Села
 4. Бо Ти стрічаєш його благословеннями добра,  
  покладаєш на його голову корону зі щирого  
  золота
 5. Він просив у Тебе життя – довгодення Ти дав  
  йому на віки вічні
 6. Велика шана його у Твоєму спасінні; гідність  
  і велич покладаєш Ти на нього
 7. Бо Ти обкладаєш його благословеннями довіку,  
  ощасливлюєш його радістю лиця Твого
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 8. Бо цар, який покладається на Господа  
  і благовоління Всевишнього, не похитнеться
 9. Твоя рука знайде всіх ворогів твоїх, правиця  
  твоя знайде ненависників твоїх
 10. У час, коли з’явишся, учиниш їм неначе  
  вогненну піч – Господь у гніві поглине їх,  
  і вогонь пожере їх
 11. Ти порушиш плід їхній із землі, і нащадків  
  їхніх – з-поміж синів людських
 12. Бо вони схилилися навести зло на тебе,  
  задумали підступне – та не здолають! 
 13. Бо ти повернеш їх спиною, коли напнеш тятиву  
  свою в їхні обличчя
 14. Піднесись, Господи, у силі Своїй! Cпіваймо  
  й виспівуймо могуття Твоє! 

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочилих 

рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... (імена), до-
бродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали життя своє за 
волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх православних 
християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї ласки й мило-
сердя потребує, і прости всі гріхи їхні, вільні й невільні, і 
даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 22/ 21
 1. Вказівка керівникові: на наспів «Досвітня лань».  
  Псалом Давида
 2. Боже мій, Боже мій, чому ж Ти мене покинув?  
  (Чому) далекий такий від спасіння мого,  
  від ревінь моїх? 
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 3. Боже мій, взиваю я вдень – не озиваєшся Ти,  
  і вночі я не вмовкаю
 4. Ти ж – Святий, що возсідає в похвалах Ізраїля
 5. На Тебе покладалися батьки наші,  
  покладалися – і Ти визволив їх
 6. До Тебе зверталися – і вибралися;  
  на Тебе покладалися – і не осоромились
 7. А я ж – хробак, а не чоловік; на мене – наруга 
  людська й огида народу
 8. Всі, хто бачить мене, насміхаються наді мною,  
  (здивовано) роззявляють рота, хитають головою,  
  (кажучи:)
 9. «Покладайся на Господа! – Нехай Він визволить  
  його, нехай урятує його, якщо Він уподобав  
  його!»
 10. Бо це – Ти, Хто вивів мене з утроби, Хто поклав  
  мене в безпеці на грудях матері моєї 
 11. На Тебе кинутий я ще від лона; від утроби матері 
  моєї – Ти мій Бог!
 12. Не віддаляйся від мене, бо горе так близько,  
  бо ніхто не допоможе
 13. Чимало бичків оточили мене, бугаї Башанські –  
  навкруг мене
 14. Відкрили на мене рота свого, (неначе) лев,  
  що шматує і ричить
 15. Я розлився, наче води, повідставали  
  (від плоті) всі кістки мої; зробилося серце моє,  
  як віск, що розтанув усередині мене
 16. Сила моя висохла, як шматок глини, і язик  
  мій присох до ясен; доводиш Ти мене до пороху  
  смертного
 17. Бо оточили мене пси, сонмище злочинників  
  обступило мене; як лев, (шматують) мої руки  
  й ноги
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 18. Уже міг би порахувати всі кістки мої, а вони (усе) 
  споглядають, роздивляються мене
 19. Одежі мої ділять між собою і на ризу мою  
  жереба кидають 
 20. Але Ти, Господи, не віддаляйся! Сило моя,  
  поспіши мені на поміч!
 21. Урятуй від меча душу мою, від хватки собачої –  
  єдину мою 
 22. Спаси мене від пащі лева і від рогів диких  
  бичків! Озвався Ти до мене! 
 23. Нехай сповіщу я ім’я Твоє братам моїм, посеред  
  зібрання нехай хвалитиму Тебе:
 24. «Ви, хто боїться Господа, хваліть Його! Кожен  
  нащадок Якова, шануйте Його! Благоговійте  
  перед Ним, кожен нащадок Ізраїля!
 25. Бо Він не цурався й не нехтував стражданнями  
  стражденного й не ховав лиця Свого від нього,  
  і чув, коли той волав до Нього»
 26. Заради Тебе – хвала моя у великім зібранні;  
  воздам я обітниці мої перед тими, хто боїться  
  Його
 27. Їстимуть стражденні й наситяться; хвалитимуть  
  Господа ті, хто прагне Його. Хай же довіку живе  
  серце ваше!
 28. Пам’ятатимуть і до Господа навернуться всі краї 
  землі, і поклоняться перед лицем Твоїм  
  усі родини племен 
 29. Бо Господнє є царство, і Він – Той, Хто править  
  племенами
 30. Їли – і вклонилися всі ситі землі; і нахиляться  
  перед лицем Його всі, що сходять у порох, і той,  
  хто душу свою не вберіг живою
 31. Нащадки служитимуть Йому; сповіститься  
  про Владику мого роду (наступному)
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 32. Народу, що народиться, прийдуть і виголосять  
  праведність Його, те, що Він зробив!

Псалом 23/ 22
 1. Псалом Давида. Господь – пастир мій, не буде  
  мені нестатку!
 2. На свіжих пасовиськах вкладає Він мене, на води 
  спочинку проводить мене
 3. Душу мою повертає, веде мене путівцями  
  праведності заради імені Свого
 4. Навіть коли йти мені долиною тіні смертної –  
  не боятимуся зла, бо Ти зі мною. Берло Твоє  
  і палиця Твоя – заспокоюють вони мене
 5. Готуєш Ти мені трапезу при недругах моїх,  
  намастив єлеєм голову мою, чаша моя – повня
 6. Істинно, добро і благовоління прямуватимуть  
  за мною в усі дні життя мого, й повернуся  
  я до дому Господнього на довгії дні 

Псалом 24/ 23
 1. Давида псалом. Господня – земля і наповнення  
  її, всесвіт і насельники його 
 2. Бо це Він заснував її на морях, і на ріках утверджує  
  Він її
 3. Хто зійде на гору Господню? І хто встане  
  на святому місці Його?
 4. Неповинний руками і чистий серцем!  
  Хто не здіймав надаремне душу свою  
  й не присягався брехливо 
 5. Той понесе благословення від Господа  
  і праведність від Бога спасіння свого
 6. Це рід тих, що прагнуть Його, що відшукують  
  лице Твоє! Це – Яків! Села 
 7. Підніміть же ви, брами, верхи ваші, і підніміться  
  ж ви, входи вічні! Аби Цар слави міг увійти!



Кафизма третя 

37

 8. Хто цей Цар слави? Господь сильний і дужий!  
  Господь – дужий у битві!
 9. Підніміть же ви, брами, верхи ваші, і підніміться  
  ж ви, входи вічні! Аби Цар слави міг увійти!
 10. Хто він, цей Цар слави? Господь сил!  
  Він є Цар слави! Села 

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий 
Безсмертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, 
і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 3 Душе моя! Доки живеш на землі, покай-
ся, бо порох у гробі не молиться і від гріхів не визволяє. 
Взивай до Христа Бога: «Нагрішив я, Серцевідче! Раніш 
ніж осудити мене, помилуй мене». Душе моя! Доки бу-
деш перебувати у гріхах? Доки будеш відкладати пока-
яння? Уяви собі суд, що надходить, і взивай до Господа: 
«Нагрішив я, Серцевідче! Раніш ніж осудити мене, по-
милуй мене». 

Слава... На страшному суді без обвинителя провини 
виявляються, без свідків осуджуються, бо книга совісті 
розкривається і діла таємні виявляються. Раніше ніж у 
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тому всенародному судищі виявити що содіяв я, Боже, 
очисти і спаси мене.

І нині... Незбагненне й недосліджене, Владичице  
Богоблагодатна, содіяне через Тебе страшне таїнство, 
бо, зачавши Неосяжного, Ти породила Його втіленого 
від чистої крові Твоєї. Моли ж Його, Пречиста, як Сина 
Твого, щоб спас тих, які славлять Тебе. Господи, помилуй  
(40 разів). 

Молитва Господи, Вседержителю, Слово Безпочат-
кового Твого Отця, Самозвершений Боже, Ісусе Христе! 
Ради милосердя милості Твоєї ніколи не віддаляйся  
від Твоїх рабів, а завжди в них перебувай! Не покинь,  
Всесвятий Царю, і мене, раба Твого, і дай мені, недостой-
ному, радість спасіння Твого. Просвіти мій розум світлом 
пізнання Євангелія Твого, душу мою любов’ю Хреста  
Твого обв’яжи, тіло моє Твоїм безстрастям прикрась, 
думки заспокой, ноги мої від спотикання збережи і не 
погуби мене, Благий Господи, з беззаконнями моїми, але 
випробуй мене, Боже, і врозуми серце моє. Приглянься 
до мене і перевір дороги мої, і якщо я на шляху гріховно-
му, то відверни від нього й направ на шляхи вічні. Бо Ти 
Путь, і Істина, й Життя, і Тобі славу віддаємо, з Безпочат-
ковим Твоїм Отцем, і Пресвятим і Благим і Животворчим 
Твоїм Духом і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Псалом 25/ 24
 1. (Псалом) Давида. До Тебе, Господи, здіймаю 
  душу мою
 2. Боже мій, на Тебе я покладався – не осоромлюся! 
  Нехай же не восторжествують вороги мої наді  
  мною
 3. Також не осоромляться ті, хто сподівається  
  на Тебе, а осоромляться ті, хто віроломні просто  
  так
 4. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, стежинам  
  Твоїм навчи мене
 5. Упровадь мене на істину Твою і навчи мене,  
  бо Ти – Бог спасіння мого, на Тебе сподівався  
  я цілими днями
 6. Пам’ятай щедроти Твої, Господи, і благовоління  
  Твої, бо вони споконвіку
 7. Гріхів юності моєї і переступів моїх не пам’ятай;  
  із благовоління Твого пам’ятай Ти мене,  
  по доброті Твоїй, Господи!
 8. Добрий Господь і чесний, тому-то вказує  
  грішникам путь
 9. Нехай проводить стражденних на суд (правий)  
  і навчає стражденних путі Своїй
 10. Усі стежини Господні – благовоління й істина  
  тим, хто охороняє заповіт Його й свідчення Його
 11. Імені Твого заради, Господи, простиш Ти  
  заблуду мою, бо велика вона
 12. Хто ж цей чоловік, що боїться Господа?  
  Йому Він укаже путь, що той обере
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 13. Душа його в добрі перебуде, й нащадки його  
  успадкують землю
 14. Рада Господня – тим, хто боїться Його, і заповіт  
  Його – щоби пізнати їм
 15. Очі мої – повсякчас до Господа, бо це Він  
  виводить із тенет ноги мої
 16. Зглянься наді мною і помилуй мене, бо самотній  
  і стражденний я
 17. Горе серця мого – розлоге, із напастей моїх  
  виведи мене
 18. Споглянь на страждання моє і лихо моє  
  та відпусти всі гріхи мої
 19. Споглянь на ворогів моїх, бо примножилось їх,  
  і ненавистю зловмисною ненавидять мене
 20. Стережи душу мою і врятуй мене,  
  щоб не осоромитись мені, бо в Тебе прихисток  
  знайшов я
 21. Бездоганність і чесність нехай охороняють мене,  
  бо я на Тебе сподівався
 22. Викупи, Боже, Ізраїля з усякої скрути його!

Псалом 26/ 25
 1. (Псалом) Давида. Розсуди мене, Господи,  
  бо ж я ходив у бездоганності моїй і на Господа  
  покладався. Не похитнуся!
 2. Випробуй мене, Господи, і перевір мене, очисти  
  нутрощі мої і серце моє
 3. Бо благовоління Твоє перед очима моїми,  
  і ходитиму я в істині Твоїй 
 4. Не засідав я з легковажними людьми, і з тими,  
  що криються, мені не по дорозі
 5. Ненавидів я зібрання злочинників,  
  і з нечестивими не засідаю
 6. Омию долоні мої в невинності й ходитиму  
  довкола жертовника Твого, Господи
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 7. Аби почути голос вдячності й сповістити про всі  
  дивовижі Твої
 8. Господи, полюбив я пристанище дому Твого  
  і місце обителі слави Твоєї
 9. Не вибери душу мою разом із грішниками 
  і життя моє з кровожерами
 10. В чиїх руках замисел (нечестивий), і правиця  
  їхня наповнена хабарем
 11. А я в бездоганності своїй ходжу – викупи мене  
  і помилуй мене
 12. Нога моя стала (твердо) на рівному місці,  
  в зібраннях благословлятиму Господа

Псалом 27/ 26
 1. (Псалом) Давида. Господь – світло моє і спасіння 
  моє! Кого мені боятися? Господь – захисток  
  життя мого! Кого настрахаюся?
 2. Як наближалися до мене злочинники,  
  щоб пожирати тіло моє, – недруги мої і вороги 
  мої – то вони спотикалися і падали
 3. Якщо розкладається проти мене табір –  
  не боїться серце моє; якщо повстає на мене  
  війна – то і в цьому покладаюся (на Господа) 
 4. Одного просив я у Господа, того (тільки)  
  відшукую в Нього – бути в домі Господньому  
  в усі дні життя мого, дивитися на люб’язність  
  Господню і розмірковувати у храмі Його
 5. Бо в день зла збереже Він мене в укритті Своєму,  
  сховає мене під покровом намету Свого, на скалу  
  піднесе мене 
 6. І тоді піднесеться голова моя над ворогами  
  моїми, що довкола мене, і в наметі Його нехай  
  принесу я жертву з гуком радості, нехай  
  співатиму й виспівуватиму я Господу
 7. Почуй, Господи, голос мій, як взиваю, – помилуй 
  мене й озовись до мене
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 8. Це Твої слова промовило серце моє: «Відшукуйте 
  лице Моє!», і лиця Твого, Господи, я шукаю
 9. Не ховай же лиця Твого від мене, не відхиляйся  
  у гніві від слуги Твого – Ти ж був моїм  
  помічником! Не залишай мене і не кидай мене,  
  Боже спасіння мого!
 10. Бо й батько мій, і мати моя покинули мене, 
  та Господь вибере мене
 11. Укажи мені, Господи, путь Твою і веди мене  
  стежиною рівною, бо (підступні) споглядачі мої
 12. Не давай мене на поталу недругам моїм,  
  бо повстали на мене свідки оманливі і той,  
  хто палає насильством
 13. (Що було б зі мною) якби я не вірив, що побачу  
  доброту Господню на землі живих?
 14. (Тому) сподівайся на Господа! Будь сильним,  
  і хай зміцніє серце твоє! І сподівайся на Господа! 

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 28/ 27
 1. (Псалом) Давида. До Тебе, Господи, взиваю!  
  Скало моя, не будь глухим до мене! Щоб,  
  як замовкнеш Ти, не став я, як ті, що сходять  
  до ями (могильної)
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 2. Почуй голос благань моїх, коли волаю  
  я до Тебе, коли здіймаю руки мої  
  до найсвятішого святині Твоєї
 3. Не тягни мене з нечестивими і з тими,  
  хто чинить беззаконня, хто каже «Мир!»  
  приятелю своєму, а в серці їхньому – зло
 4. Дай їм за вчинком їхнім і за злом діянь їхніх,  
  за ділом рук їхніх дай їм, поверни їм належне їм
 5. Бо вони не втямлять учинків Господніх і дíла рук  
  Його, (тому) повалить Він їх і не зведе їх
 6. Благословенний Господь, бо почув голос  
  благань моїх
 7. Господь – сила моя і щит мій! На Нього  
  покладалося серце моє, і Він допоміг мені; серце  
  моє восторжествувало, і я піснею моєю сповідаю  
  Його
 8. Господь – сила їхня (народу Божого), і захисток  
  (для) спасіння помазаника Свого – Він
 9. Спаси народ Свій і благослови надбання Своє!  
  І паси їх і здіймай їх довіку!

Псалом 29/ 28
 1. Псалом Давида. Надайте Господу, сини Божі,  
  надайте Господу славу і силу!
 2. Надайте Господу славу імені Його, вклоніться  
  Господу у величі святості! 
 3. Голос Господній – над водами, Бог слави  
  загримів, Господь – над водами великими
 4. Голос Господній – у силі, голос Господній –  
  у величі!
 5. Голос Господній – такий, що кедри трощить, 
  потрощив Господь кедри Ліванські
 6. Від нього скачуть, як теля, Ліван, і Сіріон –  
  як молодий бичок дикий
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 7. Голос Господній – викресає полум’я вогненне
 8. Голос Господній стрясає пустелю, Господь  
  стрясає пустелю Кадеш
 9. Від голосу Господнього народжують лані  
  й оголялися ліси. А в храмі Його все мовить:  
  «Слава!» 
 10. Господь возсідав над потопом, і возсів Господь  
  як Цар повік
 11. Господь надасть силу народові Своєму, Господь  
  благословить народ Свій миром

Псалом 30/ 29
 1. Псалом. Пісня освячення дому. Давида
 2. Нехай піднесу я Тебе, Господи, бо Ти підняв  
  мене і не дав ворогам моїм порадіти наді мною
 3. Господи Боже мій, волав я до Тебе, і Ти зцілив мене 
 4. Господи, Ти звів із шеолу душу мою, зберіг  
  життя моє, не дав зійти в яму 
 5. Виспівуйте Господу, побожні Його, і сповідуйте  
  пам’ять святості Його!
 6. Бо Він лише мить у гніві, прихильність же Його –  
  на все життя: увечері вкладаєшся в плачі,  
  а вже на ранок – свято
 7. І мовив я у спокої своїм: «Не похитнуся повік!»
 8. Господи, у прихильності Своїй поставив Ти  
  сильною гору мою, (але як) заховав лице Своє,  
  то був я стривожений
 9. До Тебе, Господи, взиваю я й у Владики мого  
  шукаю милості:
 10. «Яка користь у крові моїй, як зійду в могилу?  
  Чи сповідуватиме Тебе порох?  
  Чи виголошуватиме він істину Твою?
 11. Почуй, Господи, і помилуй мене! Господи, будь  
  помічником мені!
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 12. Ти змінив голосіння моє на танок (веселий);  
  зняв вереття моє і підперізав мене радістю
 13. Щоб виспівувала Тобі слава й не вмовкала.  
  Господи Боже мій, нехай сповідуватиму я Тебе  
  повік!»

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 31/ 30
 1. Вказівка керівникові: псалом Давида
 2. У Тебе, Господи, прихисток знайшов –  
  не осоромлюся повік! У праведності Твоїй  
  визволи мене!
 3. Прихили до мене вухо Твоє, урятуй мене  
  швидше! Будь для мене скалою захистку, домом  
  твердинь, аби спасти мене
 4. Бо це Ти – скеля моя і твердиня моя, і згідно  
  імені Твого вестимеш мене і проведеш мене
 5. Виведеш мене з тенет, що вони таємно  
  наставляли на мене, бо це Ти – захисток мій
 6. У руку Твою навертаю дух мій – викупив Ти  
  мене, Господи, Боже істини
 7. Ненавиджу я тих, хто тримається марнот  
  даремних, а я ж бо на Господа покладаюсь
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 8. Нехай веселитимусь я й радітиму у благоволінні  
  Твоєму, бо побачив Ти страждання моє, пізнав  
  скруту душі моєї
 9. І не видав мене в руку ворога, а поставив  
  на розлогому місці ноги мої
 10. Помилуй мене, Господи, бо у скруті я; висохло  
  від прикрощів око моє, душа моя й утроба моя
 11. Бо пройшло в смутку життя моє й роки мої –  
  у стогоні. Спотикнулася від заблуди моєї сила  
  моя, і кістки мої висохли
 12. Через усіх недругів моїх став я (всім) для наруги  
  й вельми – сусідам моїм, страховиськом –  
  для знайомих моїх; ті, хто бачив мене на вулиці,  
  відступали від мене
 13. Забутий я в серці, мов мертвий, став, як посуд  
  побитий
 14. Бо чув я нашіптування багатьох, моторошне  
  знавкола; коли засновувались вони разом проти  
  мене, каверзи замишляли, щоб забрати душу  
  мою
 15. А я на Тебе покладався, Господи, мовив:  
  «Ти – мій Бог!»
 16. У Твоїй руці дні мої; врятуй мене від руки  
  ворогів моїх і від гонителів моїх
 17. Яви слузі Твоєму світло лиця Твого, спаси мене  
  у благоволінні Твоєму
 18. Господи, не осоромлюся, бо до Тебе взивав я!  
  Нехай осоромляться нечестиві, нехай нишкнуть  
  собі в шеолі! 
 19. Нехай оніміють уста оманливі, що зухвало  
  кажуть на праведного з гордощами  
  і презирством
 20. Яка ж велика доброта Твоя, що приберіг Ти тим,  
  хто боїться Тебе, вчинив тим, хто прихисток  
  у Тебе знайшов, перед синами людськими
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 21. Ховаєш їх під покровом лиця Твого  
  від лихослів’я людського, бережеш їх в укритті  
  від чваруватих язиків
 22. Благословенний Господь, бо дивовижно явив  
  мені благовоління Своє у місті-фортеці!
 23. А я ж мовив у розпуці: «Відторгнутий я з-перед  
  очей Твоїх!» Однак Ти почув голос благання  
  мого у воланні моєму до Тебе
 24. Любіть Господа, всі побожні Його! Господь  
  глядить вірних, але надміру воздає гордовитому
 25. Будьте сильними, і хай зміцніє серце ваше,  
  всі ви, хто на Господа уповає!

Псалом 32/ 31
 1. (Псалом) Давида. Маскіл (зосереджена пісня, 
  повчання). Щасливий той, чий відпущено  
  переступ, чий покрито гріх
 2. Щаслива людина, яку Господь не вважає  
  заблудлою, і омани немає в духові її 
 3. Коли замовчував я (гріхи), знемагали кістки мої  
  в цілоденному ревінні моєму
 4. Бо день і ніч тяжіє рука Твоя наді мною –  
  зібгалася життєва сила моя, як у літню спеку. Села
 5. Та все ж відкриваю я гріх мій Тобі  
  й не прикривав я заблуди моєї – мовив:  
  «Сповідаю переступи мої перед Господом!»,  
  і Ти відпустив заблуду й гріх мій. Села
 6. Тому нехай молиться всякий побожний Тобі  
  в час, поки ще можна знайти (Тебе), і тоді потік 
  вод великих на нього не зачепить (його)
 7. Ти – покров мій, охороняєш мене від скрути, оточуєш 
  мене радісними криками визволення. Села
 8. «Нехай навчу Я тебе розсудливості й нехай укажу 
  тобі путь, якою підеш; нехай напучуватиму  
  Я тебе – око Моє на тобі»
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 9. Не будьте, як той кінь, як мул без тями, упряж  
  яких – вуздечка й повід – потрібні,  
  щоб приборкати їх тобі
 10. Багато скорбот нечестивому, а того,  
  хто покладається на Господа, оточить  
  благовоління
 11. Радійте в Господі й веселіться, праведні!  
  І святкуйте всі чисті серцем!

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і Свя-
тому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропар, гл. 7 Убогу душу мою, що в гріхах прожила 
життя, навідай, Господи, і, як блудницю, прийми й мене 
і спаси мене. Перепливаючи вир цього життя, я пото-
паю через безліч моїх гріхів. І, не маючи спасіння в дум-
ках моїх, кличу до Тебе Петровим голосом: спаси мене, 
Христе! Спаси мене, Боже, як Людинолюбець. 

Слава... Скоро вийдемо назустріч Христові, як ті діви, 
і нехай почуємо тоді солодкий голос Христа Бога нашо-
го: «Прийдіть, усі, що любите небесну славу», – приєд-
навшись до мудрих дів, засвітивши свічки наші вірою. 
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І нині... Душе, покайся раніше виходу твого, бо  
суд неминучий для грішників і нестерпний. Взивай до 
Господа розчуленим серцем: згрішив я свідомо й несві-
домо, Щедрий! Молитвами Богородиці помилуй і спаси 
мене. Господи, помилуй (40 разів). 

Молитва Перед Тобою, Господи, Єдиним Благим і 
Незлопам’ятливим, сповідаю гріхи мої. До Тебе припа-
даю я, негідний, взиваючи: згрішив я, Господи, згрішив, і 
недостойний поглянути на височінь небесну через мно-
жину неправд моїх. Але, Господи мій, Господи, дай мені 
сльози зворушення, щоб я ними ублагав Тебе, Єдиного 
Благого і Милостивого: очисти мене від усякого гріха ра-
ніше кінця мого. Бо страшне місце я маю пройти, розлу-
чившись із тілом моїм; бо зустріне мене багато темних 
і нелюдяних демонів, і ніхто не буде мене проводжати 
й захищати. Тому припадаю до Твого милосердя: не 
віддай мене тим, що хочуть уловити мене, щоб не по-
тішилися з мене вороги мої, Благий Господи, та щоб не 
сказали: «Ти в руки наші прийшов, і будеш наш!» Ні, 
Господи, не забудь милостей Твоїх і не відплати мені за 
беззаконства мої, і не відверни лиця Твого від мене; і хоч 
маєш покарати мене, то карай милостиво й лагідно, а во-
рог нехай не порадується мною. Ти погаси його напади і 
спини всі його злі дії, а мені, Благий Господи, дай дорогу 
до Тебе просту й легку. Бо хоч і грішив я, але не вдавався 
до іншого лікаря і не простягав рук моїх до бога чужого. 
Тож не відкинь моління мого, але почуй мене у благості 
Твоїй і утверди серце моє страхом Твоїм; і нехай буде на 
мені благодать Твоя, Господи, що, як вогнем, попалить 
мої нечисті помисли. Бо Ти, Господи, є Світло вище вся-
кого світла, Радість, вища за всі радості, Спокій, вищий 
за всякий спокій; життя істинне і спасіння, що перебуває 
по віки вічні. Амінь. 
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Псалом 33/ 32
 1. Святкуйте, праведні, в Господі, адже чесним  
  пасує хвалити (Його)!
 2. Сповідуйте Господа на лірі, на десятиструнній 
  арфі виспівуйте Йому!
 3. Співайте йому пісню нову, гарно грайте з гуком  
  радості!
 4. Бо слово Господнє – чесне, і всяке діло Його – вірне
 5. Любить Він праведність і суд (правий),  
  Господнім благоволінням наповнена земля
 6. Словом Господнім створені небеса, й подихом 
  рота Його – всі сили небесні
 7. Немов стіною збирає Він води морські, глибини  
  кладе до сховищ
 8. Нехай же боїться Господа вся земля, нехай  
  благоговіють перед Ним усі насельники всесвіту!
 9. Бо Він мовив – і сталося; Він призначив – і постало
 10.  Господь зламав намисел племен, перешкодив  
  думкам народів
 11. Господній же намисел повік устоїть, думки серця  
  Його – з роду в рід
 12. Щасливе плем’я, у котрого Господь – Бог його,  
  й народ, котрий обрав Він Собі у надбання
 13. З небес споглядає Господь, бачить усіх синів  
  людських
 14. З місця осідку Свого приглядається Він до всіх  
  насельників землі
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 15. Він – Той, Хто заснував їм усім серце їхнє,  
  Хто збагнув усі діла їхні
 16. Не спасеться цар великою міццю, дужий  
  не врятується великою силою
 17. Це – обман, що кінь спасає, бо його велика міць  
  не визволить
 18. Отож, око Господнє на тих, хто боїться Його  
  і хто уповає на благовоління Його
 19. Щоби врятувати Йому душі їхні від смерті,  
  і щоби вижити їм у час голоду 
 20. Душа наша очікує на Господа, це Він – поміч наша 
  і щит наш
 21. Бо в Ньому радіє серце наше, бо на ім’я Його  
  святе ми покладалися
 22. Нехай же таким буде благовоління Твоє, Господи,  
  над нами, як ми уповаємо на Тебе!

Псалом 34/ 33
 1. (Псалом) Давида, коли він удавав блаженного  
  перед лицем Авімелеха, і той прогнав його, 
  і він пішов
 2. Нехай благословлю я Господа повсякчас, завжди  
  хвала Йому в устах моїх
 3. Господом похвалиться душа моя, нехай почують  
  стражденні й порадуються
 4. Величайте Господа зі мною, і піднесімо ім’я Його  
  разом!
 5. Прагнув я Господа, і Він озвався до мене і від усіх  
  загроз урятував мене
 6. Глянули на Нього – і засяяли, й обличчя їхні –  
  хай не ославляться!
 7. Цей стражденний взивав, і Господь почув його  
  й від усякої скрути його спас його
 8. Ангел Господній отаборився довкола тих,  
  хто боїться Його, і звільнив їх
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 9. Виважте й побачте, що добрий Господь! Щаслива  
  людина, що в Нього прихисток знаходить
 10. Бійтеся Господа, святі Його, бо немає нестатку  
  тим, хто боїться Його
 11. Молоді леви нишпорили, але залишилися  
  голодні, а ті, хто прагне Господа, не матимуть  
  нестатку в усякому добрі
 12. Прийдіть, сини, послухайте мене – нехай навчу  
  я вас страха Господнього
 13. Хто ти, чоловіче, що вподобав життя, полюбив  
  дні, аби бачити в них добро?!
 14. Охороняй (тоді) язика свого від зла й уста твої,  
  щоб не казали брехні
 15. Ухилися від зла і роби добро, віднайди мир  
  і прямуй за ним 
 16. Очі Господні – на праведних, і вуха Його –  
  до волання їхнього
 17. Лице Господнє – проти тих, хто чинить зло,  
  аби викорінити із землі пам’ять про них
 18. Кликали (праведні) – і Господь почув, і від усякої  
  скрути їхньої рятував їх
 19. Близький Господь до тих, у кого серце розбите,  
  а в кого дух подавлений – спасає
 20. Багато зла – на праведного, і від усякого рятує  
  його Господь
 21. Стереже Він всі кістки його, й жодна з них  
  не понівечена
 22. Умертвить нечестивого зло, й ненависники  
  праведного засуджені будуть
 23. Господь – Той, Хто викупить душу слуг Своїх,  
  і не засудяться всі, хто прихисток у Нього  
  знаходить

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

Господи, помилуй (тричі).
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Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 35/ 34
 1. (Псалом) Давида. Борись, Господи, з тими,  
  хто чвари на мене розводить; воюй із тими,  
  хто воює зі мною
 2. Підсилься щитом і латами та встань на поміч мені
 3. Вийми і візьмись за списа, щоб зустріти  
  гонителів моїх; промов до душі моєї:  
  «Я – спасіння твоє!»
 4. Нехай осоромляться і зганьбляться ті, хто душі 
  моєї вишукує; нехай відступлять назад  
  і знеславляться ті, хто задумує зло мені
 5. Нехай будуть, як полова перед лицем вітру,  
  і ангел Господній штовхає (їх)
 6. Нехай путь їхня буде пітьмою та ожеледицею,  
  й ангел Господній переслідує їх
 7. Бо без причини таємно наставляли для мене тенета  
  свої, могилу без причини копали для душі моєї
 8. Нехай прийде на нього згуба, яку не впізнає,  
  і в тенета свої, що таємно наставляв, нехай сам  
  спіймається – на згубу собі нехай упаде в них
 9. А моя душа веселитиметься у Господі,  
  тішитиметься у спасінні Його
  10. Усі кістки мої промовлять: «Господи, хто такий,  
  як Ти, що рятує стражденного від сильнішого  
  за нього, а стражденного й нужденного –  
  від здирника його?!» 



Кафизма п’ята 

54

 11. Повстають свідки зловмисні, що просять від мене 
  чого я не знав
 12. Воздають мені злом за добро, тяжкою втратою –  
  душі моїй
 13. А я ж як хворіли вони – одягав вереття,  
  виснажував постом душу мою, і та молитва моя  
  повернеться на мене самого
 14. Ходив я (за ними), наче приятелем чи братом  
  були вони мені, понурий, мов у жалобі за матір’ю,  
  поникнув я 
 15. Та вони збиралися й раділи, як я перечіпався,  
  збиралися проти мене жалюгідні, й не знав  
  я (чому) терзали й не вмовкали 
 16. З лицемірами, насмішниками, аби скреготати  
  на мене зубами своїми
 17. Владико мій, допоки дивитимешся? Відверни  
  душу мою від спустошень їхніх, єдину мою –  
  від левів молодих
 18. Нехай сповідуватиму я Тебе в зібранні великому,  
  нехай хвалитиму Тебе серед народу численного
 19. Нехай не радіють наді мною вороги мої нечесні,  
  нехай не переморгуються ті, що ненавидять мене  
  без причини
 20. Бо не про мир вони кажуть, а проти сумирних  
  землі речі брехливі задумують
 21. І широко відкривали на мене рота свого,  
  промовляли: «Ага! Ага! Бачило око наше!»
 22. Ти ж (Сам) бачив, Господи! Не мовчи, Владико  
  мій! Не віддаляйся від мене!
 23. Підведись і прокинься на суд (правий) наді  
  мною, Боже мій і Владико мій, для тяжби моєї
 24. Розсуди мене за праведністю Твоєю, Господи  
  Боже мій! І нехай не порадіють вони наді  
  мною
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 25. Нехай не мовлять у серці своєму: «Ага! Наше  
  зверху!», нехай не мовлять: «Поглинули  
  ми його!»
 26. Нехай осоромляться й знеславляться всі разом  
  ті, хто радіє лиху моєму; нехай вберуться  
  соромом і ганьбою ті, хто звеличується наді  
  мною
 27. Нехай святкують і радіють ті, кому до вподоби  
  праведність моя, нехай усякчас мовлять: «Нехай  
  величається Господь, що вподобав мир для слуги 
  Свого!»
 28. А язик мій виказуватиме праведність Твою,  
  цілими днями – хвалу Тобі 

Псалом 36/ 35
 1. Вказівка керівникові: (псалом) слуги Господнього 
  Давида
 2. Ось що мовлено в самому серці моєму  
  про переступ нечестивого: Немає страху Божого  
  перед очима його
 3. Бо то лестить він собі в очах своїх, що не знайти  
  (в нього) прогріху аби ненавидіти (його)
 4. Слова з рота його – беззаконня і брехня; перестав 
  бути розсудливим, щоби творити добро
 5. Беззаконня замислює на ложі своєму, стає  
  на путь недобру, не зневажає зло
 6. Господи, благовоління Твоє – на небесах;  
  вірність Твоя – аж до хмар
 7. Праведність Твоя – як гори Божі, (праві) суди  
  Твої – безодня велика! Людину й звірину спасаєш  
  Ти, Господи!
 8. Яке ж дороге благовоління Твоє, Боже! І сини  
  людські в тіні крил Твоїх знаходять прихисток
 9. Набираються вони із ситості дому Твого,  
  і з потоку раювань Твоїх напоюєш Ти їх
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 10. Бо в Тебе – витік життя, у Твоїм світлі побачимо  
  світло
 11. Простягни благовоління Твоє на тих, хто знає  
  Тебе, і праведність Твою – на чистих серцем
 12. Нехай не ступить на мене гордовита нога, і рука  
  нечестивих нехай не спровадить мене
 13. Упали там ті, хто чинить беззаконня, штовхнули  
  (їх), і не в змозі вони підвестися

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочилих 

рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... (імена), до-
бродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали життя своє за 
волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх православних 
християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї ласки й мило-
сердя потребує, і прости всі гріхи їхні, вільні й невільні, і 
даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 37/ 36
 1. (Псалом) Давида. Не ярися через злочинників;  
  не заздри тим, хто чинить неправедність
 2. Бо, як мурава, швидко скосяться вони і, як зелень  
  порÓсла, поляжуть
 3. Покладайся на Господа й роби добро, оселяйся  
  на землі та плекай вірність 
 4. І розраджуйся в Господі, і хай дає Він тобі  
  бажання серця твого
 5. Переклади на Господа путь Твою і покладайся  
  на Нього, і Він учинить
 6. І виведе праведність твою, як світло, і суд твій –  
  як (сонце) опівдні
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 7. Нишкни перед Господом й будь терпеливим  
  перед Ним; не ярися через того, хто квітне  
  на путі своїй, – чоловіка підступного
 8. Облиш гнів і покинь сердитися! Не ярися,  
  щоб самому тобі не наробити зла
 9. Бо злочинники викоріняться, а ті, хто на Господа  
  сподівається, успадкують землю
 10. І ще трохи – й немає нечестивого, і спробував  
  розпізнати місце його – а його немає
 11. А стражденні успадкують землю і сповна  
  розрадяться миром
 12. Каверзу замислює нечестивий на праведного  
  й скрегоче на нього зубами своїми
 13. Владика ж мій посміється над ним, бо бачив,  
  що приходить день його
 14. Витягли нечестиві меча й напнули лука свого,  
  аби повалити стражденного й нужденного,  
  аби забити тих, хто прямою путтю (ходить) 
 15. Меч їхній увійде в серце їхнє, а луки їхні  
  понівечені будуть
 16. (Навіть) трохи для (одного) праведника – краще, 
  ніж заможність багатьох нечестивих
 17. Бо рамена нечестивих понівечені будуть,  
  а праведних підтримує Господь
 18. Знає Господь дні непорочних, і надбання їхнє  
  повік буде
 19. Не осоромляться вони лихої години і в дні голоду 
  наситяться
 20. Бо нечестиві гинуть, і вороги Господні,  
  мов пишнота лук, відійшли, в дим вони відійшли
 21. Позичає нечестивий і не воздає, а праведний  
  милує і дає 
 22. Бо благословенні Ним успадкують землю,  
  а прÓкляті Ним – викоріняться
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 23. Господом утверджені кроки людини, (якщо) путь  
  її Йому до вподоби
 24. Коли падатиме вона, то не буде покинута,  
  бо Господь підтримує руку її 
 25. Підлітком я був, постарів уже, та не бачив  
  праведника покинутого й нащадків його,  
  що хліба вишукували б
 26. Цілими днями милує він і позики дає,  
  і нащадкам його – благословення 
 27. Ухиляйся від зла і роби добро – й залишайся  
  повік
 28. Бо Господь любить суд (правий) і не покине  
  побожних Своїх – повік збережені вони (Ним),  
  а нащадки нечестивих – викорінені 
 29. Праведні ж успадкують землю і залишаться  
  на ній довіку
 30. Уста праведного виказують мудрість, і язик його  
  мовить суд (правий)
 31. Закон Бога його – в серці його, хода його – тверда
 32. Чатує нечестивий праведного й вишукує  
  як умертвити його
 33. Господь же не покине його в руці того й не дасть  
  знечестити його, коли судитимуть його
 34. Сподівайся на Господа і тримайся путі Його,  
  й нехай піднесе Він тебе, щоб успадкувати  
  землю; коли викоріняться нечестиві –  
  ти побачиш
 35. Бачив я нечестивця – страхітливого,  
  що розкинувся, немов (дерево) квітуче  
  на родючому грунті
 36. Та пройшов він! І ось – немає його! І відшукував  
  я його, і не знайшовся він
 37. Тримайся бездоганного й дивись на чесного,  
  бо майбуття (такого) чоловіка – мир 
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 38. А відступники всі разом – знищені, майбуття  
  нечестивих – викорінене 
 39. А спасіння праведних – від Господа;  
  Він – захисток їхній у час горя
 40. І допоміг їм Господь, і визволив їх; визволить  
  Він їх від нечестивих і спасе їх, бо в Нього вони  
  прихисток знайшли

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, поми-
луй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости без-
законня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені 
Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, і Сину, 
і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 5 Страшний Твій суд, Господи, а в мене 
лукаве життя; і хто визволить мене від тодішньої біди, 
якщо Ти не помилуєш мене, Христе Боже, як Милосерд-
ний і Людинолюбець? 

Слава... Піклуванням про розкішне життя я позбавив 
себе раю; і що робити мені, нещасному? Ось стою коло 
дверей Твоїх, Христе, і стукаю: Господи, Господи! Відчи-
ни мені двері покаянням і спаси мене. 

І нині... Пресвятая Богородице! Ти наче храм святий, 
що дає духовне пристановище та райську насолоду, що 
не кінчається. Все в Тебе добре. Молися ж Христові, щоб 
спас душі наші. Господи, помилуй (40 разів). 
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Молитва Боже Праведний і Хвальний, Боже Великий 
і Сильний, Боже Превічний! Почуй молитву грішного 
мужа в годину цю. Почуй мене, Ти, що обіцяв почути 
всіх, хто чистим серцем буде Тебе призивати, і не зневаж 
мене, що маю нечисті уста та обтяжений гріхами. Надіє 
всіх кінців землі й тих, що подорожують далеко! Візьми 
зброю Твою і щит та прийди на поміч мені; підійми меча 
Твого та зупини тих, що гонять мене. Прожени нечистих 
духів, що діють на мене через безумство моє; і нехай ві-
дійде від думок моїх дух ненависті й злопам’ятства, дух 
заздрості й лукавства, дух боязні та відчаю, дух гордині 
та всякої злоби. Та нехай погасне в мені всяке розпален-
ня та гріховне бажання в тілі моїм, що від диявольсько-
го впливу починається. Але нехай просвітяться мій дух, 
душа і тіло світлом Твого божественного пізнання, щоб 
я з ласки Твоєї досяг повноти віри, як муж досконалий, 
до міри зростання праведних. Щоб і я разом з ангелами 
і всіма святими прославив усечесне й величне ім’я Твоє, 
Отця, і Сина, і Святого Духа і нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.
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Псалом 38/ 37
 1. Псалом Давида. У нагадування
 2. Господи, не в ярості Твоїй дорікай мені  
  й не з пересердя виправляй мене 
 3. Бо стріли Твої віп’ялися в мене, і рука Твоя  
  опустилась на мене
 4. Немає цілого місця на тілі моїм від нещадності  
  Твоєї, немає миру в кістках моїх від гріха мого
 5. Бо прогріхи мої перекрили голову мою; мов тягар  
  важкий, затяжкі вони для мене 
 6. Смердять, загноїлися рани мої з дурного розуму  
  мого
 7. Перекосився я, поникнув геть, цілими днями  
  ходив понурий
 8. Бо сповнені жару боки мої, й немає цілого місця  
  на тілі моєму
 9. Замлів я і задавлений геть, ревів від терзання  
  серця мого
 10. Владико мій, перед Тобою кожне жадання моє,  
  і стогін мій від Тебе не прихований 
 11. Серце моє затріпотіло, покинула мене сила моя,  
  і навіть світло очей моїх – і того немає в мене
  12. Хто любив мене й приятелі мої від вигляду рани 
  моєї відступають, і близькі мої стали віддалік
 13. Хто ж вишукує душу мою – розставили лабети  
  (мені), і хто прагне зла мені – казали про пагубу  
  (всяку) і брéхні цілими днями виказують
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 14. А я, наче глухий, не чую і, як німий, чий рот  
  не відкривається
 15. І став я, немов чоловік, що не чує, і немає доказів  
  в устах його
 16. Бо на Тебе, Господи, я уповав! Ти ж обізвешся?!  
  Владико мій, Боже мій! 
 17. Бо мовив я: «Аби не раділи вони наді мною, коли 
  похитнеться нога моя, аби не возвеличились»
 18. Бо вже готовий я перечепитися, і скорбота моя  
  повсякчас переді мною 
 19. Бо заблуду свою я виголошую, страшуся гріха  
  мого
 20. А вороги мої недоброзичливі посилились,  
  і примножились ті, що ненавидять мене,  
  обманюючи 
 21. Й ті, хто злом за добро воздає, супротивники  
  мої,  – за те, що прямую я за добром
 22. Не покидай мене, Господи Боже мій!  
  Не віддаляйся від мене!
 23. Поспіши на поміч мені, Владико мій, спасіння моє!

Псалом 39/ 38
 1. Вказівка керівникові: Єдутуну. Псалом Давида
 2. Мовив я (собі): «Нехай берегтиму я путі мої,  
  щоб не грішити мені язиком моїм, нехай  
  утримаю рот мій вуздечкою, поки нечестивий  
  переді мною»
 3. Занімів я, замовк, мовчав навіть про добре,  
  та біль мій розбурхався 
 4. Стало гаряче серце в мені, роздум мій палає  
  вогнем, сказав я язиком моїм:
 5. «Дай мені знати, Господи, кінець мій і міру днів  
  моїх – яка вона? Щоби пізнати, скільки  
  лишилось мені



63

Кафизма шоста 

 6. Отож, долонями відміряв Ти дні мої, і вік  
  мій  – мов ніщо перед лицем Твоїм. Істинно,  
  це все марнота – всяка людина, що стоїть  
  (начебто твердо). Села
 7. Істинно, в уяві (своїй) ходить чоловік; істинно,  
  марнота – занепокоєння його; копичить він,  
  та не знає хто забере»
 8. І тепер на що мені сподіватися, Владико мій?  
  Надія моя – на Тебе вона!
 9. Урятуй мене від усіх переступів моїх! Не став  
  мене на наругу ницому!
 10.  Онімів я, не відкриваю рота мого, бо це Ти  
  зробив (таке)
  11. Відхили від мене побої Твої, від уражень руки  
  Твоєї дійшов я вже до краю
 12. Доказами напучував Ти чоловіка за заблуду;  
  зробив, щоб мов від молі геть розсипалося те,  
  чого жадав він. Істинно, марнота – всяка  
  людина! Села
 13. Почуй молитву мою, Господи, і волання моє  
  вислухай, на сльозу мою не мовчи!  
  Бо скитальник я в Тебе, приходько,  
  як і всі батьки мої
 14. Розрадь мене, аби я духу набрався, перш ніж піти 
  мені й не стане мене

Псалом 40/ 39
 1. Вказівка керівникові: Давида псалом
 2. У сподіванні своєму надіявся я на Господа,  
  і Він нахилився до мене і почув волання моє
 3. І звів мене з вирви, з багнюки болотної, і на скелі  
  поставив ноги мої, утвердив ходу мою
 4. І вклав в уста мої пісню нову – хвалу Богу нашому; 
  побачать численні й боятимуться,  
  й покладатимуться вже на Господа
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 5. Щаслива людина, котра на Господа покладала  
  певність свою і не зверталася до тих,  
  хто вшановує (лиш) себе та схиляється  
  до неправди 
 6. Багато вчинив Ти, Господи Боже мій, Ти, Хто  
  являє дивовижі Свої, і задуми Твої – на нас;  
  немає рівного Тобі! Нехай виголошу й розкажу  
  я про них, та такі значні вони, що й не розповісти 
 7. Жертва й дар – не до вподоби Тобі; розкрив Ти  
  вуха мені: цілопалення й пожертви за гріх Ти  
  не просив
 8. Тоді мовив я (собі): «Отож, я прийшов,  
  як і написано про мене в сувої книги:
 9. Виконувати волю Твою, Боже мій – до вподоби  
  мені, й Закон Твій – усередині мене»
 10. Благовістив я праведність у зібранні великому.  
  Отож, я не обмежую вуст моїх, Господи, Ти ж Сам  
  знав це
 11. Праведності Твоєї не прикривав я всередині  
  серця свого; про вірність Твою і спасіння Твоє  
  промовляв; не приховував благовоління Твого  
  й істину Твою від зібрання великого
 12. Й Ти, Господи, не обмежуватимеш щедрот Твоїх  
  від мене; благовоління Твоє й істина Твоя усякчас  
  охоронятимуть мене
 13. Бо оповило мене зло незліченне, захопили мене  
  прогріхи мої, що й не в змозі бачити; більше  
  їх стало, ніж волосин на моїй голові, й серце  
  моє покинуло мене
 14. Прихилися, Господи, щоб урятувати мене!  
  Господи, поспіши на поміч мені!
 15. Нехай осоромляться і знеславляться разом усі,  
  хто вишукує душу мою згубити; нехай  
  відступлять назад і зганьбляться,  
  кому до вподоби зло мені (робити)
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 16. Нехай зніяковіють, бо соромно їм має бути, тим,  
  що мовили мені: «Ага! Ага!»
 17. Нехай тішаться й радіють у Тобі всі,  
  хто відшукує Тебе; нехай ті, хто любить спасіння  
  Твоє, усякчас промовляють: «Хай величається  
  Господь!»
 18. А я – стражденний і нужденний. Нехай  
  же Владика мій думає про мене! Ти – помічник  
  мій і визволитель мій, Боже мій, не гайся!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 41/ 40
 1. Вказівка керівникові: псалом Давида
 2. Щасливий той, хто розсудливо ставиться  
  до бідолашного, в лихий день Господь визволить  
  його
 3. Збереже його Господь і життя дасть йому,  
  щасливим буде він на землі. І не дай його,  
  (Господи), на поталу ворогів його!
 4. На постелі хвороби підкріпить його Господь.  
  Кожне ложе Ти переміняв йому, (Господи),  
  у немочі його
 5. Мовив я: «Помилуй мене, Господи, зціли душу  
  мою, бо згрішив я перед Тобою»
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 6. Вороги мої мовлять зле на мене: «Коли вже він  
  помре і згине ім’я його?!» 
 7. А як приходить хто провідувати мене – даремне  
  каже; серце його збирає беззаконня в собі,  
  виходить він на вулицю й розказує це
 8. Разом шепчуться проти мене всі ненависники  
  мої, задумують зле проти мене:
 9. «Це щось негідне вилилось на нього, і як вже ліг 
  він – не зможе більше піднятися»
 10. Навіть чоловік мирний зі мною, на якого  
  покладався я, з яким їв хліб мій, підняв п’яту  
  на мене
 11. А Ти, Господи, помилуй мене і підведи мене,  
  аби я воздав їм
 12. Коли ворог мій не викрикне наді мною  
  (переможно) – з того дізнався б я, що був Тобі  
  до вподоби
 13. І мене за бездоганність мою Ти підтримав і повік  
  поставив перед лицем Своїм
 14. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, споконвіку  
  й довіку! Амінь і Амінь! 

Псалом 42/ 41
 1. Вказівка керівникові: маскіл (зосереджена пісня,  
  повчання). Синів Кораха
 2. Як лань лине до річищ водних, так душа моя  
  лине до Тебе, Боже!
 3. Спрагла душа моя за Богом, Богом живим.  
  Коли ж я прийду й явлюся перед лице Бога?
 4. Стали сльози мої хлібом мені вдень і вночі, коли  
  цілими днями мовили мені: «Де ж Бог твій?»
 5. Нехай пам’ятатиму я це й нехай душу мою  
  виллю: як проходжу я з натовпом, проводжу  
  його  до дому Божого у звуках свята і подяки,  
  у гомоні збудженому
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 6. Чому ти журишся, душе моя, і непокоїшся  
  в мені?! Уповай на Бога, бо і я ще сповідую Його:  
  спасіння (моє) – від Його лиця
 7. Боже мій, журиться в мені душа моя.  
  Тому-то згадую я Тебе із землі Йорданської  
  та (гір) Хермонських, з гори Міцар
 8. Безодня взиває до безодні голосом водоспадів  
  Твоїх; усі водяні вали Твої і хвилі Твої пройшли  
  наді мною
 9. Удень призначає Господь благовоління Своє,  
  а вночі – в мене пісня Йому, молитва Богові  
  життя мого
 10. Нехай мовитиму я до Бога, скелі моєї: «Чому  
  Ти забув мене? Чому я понурий ходжу,  
  пригнічений ворогом?»
 11. Уражаючи кістки мої, недруги мої глумляться  
  наді мною, коли мовлять мені цілими днями:  
  «Де ж Бог твій?»
 12. Чому ти журишся, душе моя, і чому непокоїшся  
  в мені? Уповай на Бога, бо і я ще сповідуватиму  
  Його – спасіння моє й Бога мого

Псалом 43/ 42
 1. Розсуди мене, Боже, займись тяжбою моєю  
  з племенем безбожним; від чоловіка брехливого  
  й неправедного Ти визволиш мене
 2. Бо Ти, Боже, захисток мій! Чому Ти мене  
  відкинув? Чому понурий ходжу, пригнічений  
  ворогом?
 3. Пошли світло Твоє й істину Твою! Нехай ведуть  
  вони мене! Нехай приводять до гори святої Твоєї  
  і до обителей Твоїх!
 4. Тоді підійду я до жертовника Божого, до Бога  
  радості й веселощів моїх, тоді сповідуватиму  
  я Тебе на лірі, Боже, Боже мій!
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 5. Чому ти журишся, душе моя, і чому непокоїшся  
  в мені? Уповай на Бога, бо і я ще сповідуватиму  
  Його – спасіння моє й Бога мого 

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочилих 

рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... (імена), до-
бродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали життя своє за 
волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх православних 
християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї ласки й мило-
сердя потребує, і прости всі гріхи їхні, вільні й невільні, і 
даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 44/ 43
 1. Вказівка керівникові: синів Кораха. Маскіл 
  (зосереджена пісня, повчання)
 2. Боже, на власні вуха чули ми – батьки наші  
  повідали нам про вчинок, що вчинив Ти за днів  
  їхніх, у дні давні
 3. (Що) це Ти рукою Своєю (вигнав) племена,  
  розбив юрмища людські та спровадив, а їм дав  
  у спадок і насадив їх (там)
 4. Бо не мечем своїм вони успадкували землю  
  й не раменом своїм спасли себе, а правицею  
  Твоєю й раменом Твоїм і світлом лиця Твого  
  (спаслися), бо прихильним Ти був до них
 5. Це Ти Сам – Цар мій! Боже, признач спасіння  
  Якову!
 6. З Тобою заженемо недругів наших, з іменем  
  Твоїм потопчемо повсталих на нас
 7. Бо не на лук мій я покладаюся, і не меч мій спасе  
  мене
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 8. Бо це Ти спас нас від недругів наших і осоромив  
  Ти ненависників наших 
 9. Ми ж Бога хвалили цілими днями й ім’я Твоє  
  повік сповідуймо! Села
 10. Та Ти відкинув і зганьбив нас і не виходиш  
  з військами нашими
 11. Ти завертаєш нас тікати від недруга,  
  а ненависники наші грабували нас як хотіли 
 12. Ти віддаєш нас, як вівцю, на поживу й поміж  
  племен порозкидав нас
 13. Ти продаєш народ Твій без вигоди  
  й не побільшуєш цíни на них
 14. Ти ставиш нас на наругу сусідам нашим,  
  насмішкою і глузами для тих, хто довкола нас
 15. Ти ставиш нас притчею поміж племен – хитають  
  головою серед люду
 16. Цілими днями ганьба моя переді мною, і сором  
  покрив лице моє
 17. Від голосу глумильника і кривдника, від лиця  
  ворога і мстивця
 18. Усе це прийшло на нас, та ми не забули Тебе  
  й не обманювали в заповіті Твоєму
 19. Не відступило назад серце наше, й не ухилилася  
  від стежини Твоєї хода наша 
 20. Хоча й подавив Ти нас у місці шакалиному  
  й покрив нас тінню смертною
 21. Коли б ми забули ім’я Бога нашого і розкинули  
  долоні наші до бога чужого
 22. Хіба не розгледить цього Бог? Бо Той Він,  
  Хто знає таємниці серця
 23. Адже заради Тебе вбивали нас цілими днями  
  і вважали вівцями на заріз
 24. Підведись! Чому спиш, Владико мій? Прокинься!  
  Не зостав назавжди!
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 25. Чому ховаєш лице Своє, забуваєш страждання  
  наше й пригнічення?
 26. Адже принижена аж до пороху душа наша,  
  припала до (самої) землі утроба наша
 27. Встань на поміч нам і викупи нас  
  за благоволінням Твоїм!

Псалом 45/ 44
 1. Вказівка керівникові: на шошанім (музичні  
  інструменти чи мелодія Лілей). Синів Кораха.  
  Маскіл (зосереджена пісня, повчання).  
  Пісня любові
 2. Забриніло серце моє добрим словом, мовлю  
  я діла мої цареві; язик мій – перо вправного  
  описувача
 3. Прекрасніший ти від синів людських, благодать  
  розлилася на устах твоїх; тому-то благословив  
  тебе Бог повік
 4. Припережи, дужий, до стегна меча свого –  
  гідність свою і велич свою
 5. І у величі своїй квітни, заберись на колісницю 
  істини, незлобивості й праведності, і нехай  
  вкаже тобі правиця твоя (речі) неймовірні 
 6. Стріли твої нагострені – в серці ворогів царя;  
  хай же впадуть народи під тобою
 7. Престол твій – божий, на віки вічні; берло  
  царювання твого – берло рівності
 8. Ти полюбив праведність і зненавидів нечестя,  
  тому-то й помазав тебе Бог, Бог твій, єлеєм втіхи,  
  (обравши тебе) з-поміж спільників твоїх
 9. Миррою, алое й касією пахнуть усі одежі твої;  
  з палаців із слонової кістки (звуки) струн  
  радували тебе
 10. Дочки царів – серед дорогих тобі; цариця стала  
  праворуч тебе в золоті Офірському
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 11. Слухай, дочко, і дивись! І прихили вухо твоє,  
  і забудь народ твій і дім батька твого
 12. І нехай цар жадає краси твоєї, бо він – владика 
  твій, і йому вклоняйся
 13. І дочка Тирська – з даром; найбагатші серед  
  народу умовлятимуть лице твоє
 14. Уся честь царської дочки – всередині неї; риза  
  її гаптована золотом
 15. В розмаїтті вводять її до царя; за нею – дівчата,  
  товаришки її, що приводяться до тебе
 16. Приводяться вони в радощах і веселощах,  
  входять вони до палацу царського
 17. Замість батьків твоїх стануть сини твої,  
  ти поставиш їх можновладцями по всій землі
 18. Нехай же вчиню я, щоб пам’ятали ім’я твоє  
  від усякого роду й роду, тому-то й сповідуватимуть  
  тебе народи на віки вічні

Псалом 46/ 45
 1. Вказівка керівникові: cинів Кораха. На аламот  
  (музичні інструменти чи спів дівчат). Пісня 
 2. Бог для нас – притулок і сила, поміч, вельми  
  принагідна у скруті
 3. Тому-то не боїмося ми, навіть якщо земля  
  переміниться і захитаються гори в серці моря
 4. (Якщо) непокояться, піняться води його,  
  дрижать гори в гордовитості його. Села
 5. Ріка, потоки її радують місто Боже, святу  
  обитель Всевишнього
 6. Бог посеред нього, не похитнеться воно,  
  допоможе йому Бог ізрання
 7. Занепокоїлися племена, захиталися царства;  
  подав Він голос свій – земля розтає



Кафизма шоста 

72

 8. Господь сил – із нами, оплот нам – Бог Якова.  
  Села
 9. Ходіть подивіться на чини Господа, Який поклав  
  спустошення на землю
 10. Який вгамував війни до краю землі: трощить  
  лука й розрубує списа, палить вогнем колісниці
 11. (Каже Він:) «Облиште й пізнайте, що Я – Бог,  
  піднесуся серед племен, піднесуся на землі!»
 12. Господь сил – із нами, оплот нам – Бог Якова.  
  Села

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 3 Хвалу приношу Тобі, Господи, зізнаюся 
в гріхах моїх; Боже, поверни і спаси мене. 

Слава... Спаси мене, Боже мій, як колись Ти спас 
митаря; як не відкинув Ти сліз блудниці, прийми й мої 
зітхання, Спасе мій, і спаси мене. 

І нині... Як раб Твій, прибігаю нині під покрову Твою, 
Всенепорочна: визволи мене, Богородице, від пристрастей – 
Ти, що Безстрасного породила. Господи, помилуй (40 разів). 
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Молитва Дякуємо Тобі, Господи, Боже наш, за всі 
благодіяння Твої, що від дитинства нашого і до сьогодні 
Ти являв і являєш нам, ділом і словом, явно й неявно, 
про які ми знаємо і про які не знаємо. Ти полюбив нас 
так, що й Сина Свого Єдинородного не пожалів відда-
ти за нас. Допоможи й нам бути гідними Твоєї любові.  
Дай нам словом Твоїм мудрість і підкріпи нас силою 
Твоєю у страху Твоїм. І якщо, бажаючи чи не бажаю-
чи, ми згрішили, прости нас і не карай. Охорони душі 
наші в чистоті, щоб ми стали перед престолом Твоїм із 
чистим сумлінням; пошли нам і кінець життя, вартий 
людинолюбства Твого. Спом’яни, Господи, всіх, що в 
істині призивають ім’я Твоє. Спом’яни і всіх, чи добра 
вони нам бажали чи зла, бо всі ми люди і кожна людина 
немічна. Тому молимось Тобі: подай нам із Твого мило-
сердя велику милість. Амінь.
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Псалом 47/ 46
 1. Вказівка керівникові: синів Кораха. Псалом
 2. Усі народи, бийте в долоні, викрикуйте Богові  
  голосом радісним!
 3. Бо Господь – Всевишній, неймовірний,  
  Цар великий усієї землі
 4. Нехай підкорить Він нам народи, і люд –  
  під ноги наші
 5. Він обирає нам надбання наше, гордість Якова,  
  якого возлюбив. Села
 6. Зійшов Бог у гукові радості, Господь – під звуки  
  рогу
 7. Виспівуйте Богові, виспівуйте; виспівуйте Цареві 
  нашому, виспівуйте!
 8. Бо Цар усієї землі – то Бог, виспівуйте зосереджено!
 9. Зацарював Бог над племенами, Бог возсів  
  на престолі святому Своєму
 10. Зібралися вельможі народів, (стали як) народ  
  Бога Авраама, бо щити землі – Божі, Він же –  
  вельми піднявся!

Псалом 48/ 47
 1. Пісня. Псалом синів Кораха 
 2. Великий Господь, вельми хвали гідний у місті  
  Бога нашого, на горі святій Своїй 
 3. Прекрасна височина, втіха всієї землі, гора  
  Сіон; на північному боці її – місто царя великого
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 4. Бог у цитаделях його оплотом явив Себе
 5. Бо отож, царі змовилися, перейшли разом усі
 6. (А як) побачили вони таке – оторопіли,  
  стривожилися, переполошилися
 7. Трепіт захватив їх там, тремтіли, немов породілля
 8. Східним вітром трощиш Ти кораблі Таршиша
 9. Як чули ми, так і побачили в місті Господа сил,  
  у місті Бога нашого: Бог утвердить його довіку!  
  Села
 10. Уявили ми, Боже, благовоління Твоє посеред  
  храму Твого
 11. Як ім’я Твоє, Боже, так і хвала Тобі – до країв  
  землі; правиця Твоя – повна праведності
 12. Нехай радіє гора Сіон, нехай веселяться дочки  
  Юдеї, бо суди Твої – (праві)!
 13. Обійдіть Сіон і обступіть його! Порахуйте його вежі!
 14. Зверніть серце ваше до моці його, пройдіть через  
  цитаделі його, аби ви могли оповісти роду  
  майбутньому
 15. Що такий є Бог, Бог наш на віки вічні! Це Він  
  вестиме нас аж до самої смерті!

Псалом 49/ 48
 1. Вказівка керівникові: синів Кораха. Псалом
 2. Почуйте це, всі народи, вислухайте,  
  всі насельники (цього) віку!
 3. Ви, сини люду (простого) і сини чоловіка  
  (знатного), разом – багатий і нужденний
 4. Рот мій мовить мудрість, а вираз серця мого –  
  розуміння 
 5. Прихилю до притчі вухо моє, відкрию загадку  
  мою у (звуках) ліри
 6. Чого боятися мені у дні лихі, (коли) прогріх  
  наслідків (діянь) моїх оточить мене?!
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 7. Тим же, хто покладається на міць свою  
  і хто великим багатством своїм хвалиться, (кажу):
 8. «Все ж не викупить жоден чоловік брата, не дасть 
   він Богові пробачення за нього!»
 9. Бо дорого це – вивести душу їхню, і лишиться  
  це повік
 10. Чи нехай живе він завжди й не побачить  
  могили?! 
 11. Адже (кожен) бачить, що й мудрі помирають;  
  так само невіглас і запальний гинуть і лишають  
  іншим міць свою
 12. Про себе (думають) вони: дома їхні – повік,  
  обителі їхні – з роду в рід; землі звали вони  
  іменами своїми
 13. Та людина в пишноті не (довго) перебуде, стала  
  вона подібною до звірини, що має загинути
 14. Ця путь їхня – самовпевненість, але й ті, хто йде  
  за ними, в розмовах своїх схиляються (до цього).  
  Села
 15. Як вівця (на заріз) – для шеолу вони; смерть пасе  
  їх. І вже на ранок чесні запанують над ними,  
  і подоба їхня знеможеться, шеол – місце для них
 16. Істинно, Бог викупить душу мою від руки шеолу,  
  бо забере Він мене. Села
 17. Не бійся, коли чоловік багатіє, коли множиться  
  шана дому його
 18. Бо, помираючи, не забере нічогісінько, не зійде  
  за ним шана його
 19. Бо за життя благословляє він душу свою;  
  і хвалять тебе, бо робиш добре для себе
 20. Увійде (душа його) до роду батьків, до тих, хто 
  повік не побачить світла
 21. В пишноті людина, та не збагне, що подібна вона  
  до звірини, що має загинути
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Слава... і нині... 
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).  

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 50/ 49
 1. Псалом Асафа. Бог, Бог Господь казав і взивав  
  до землі від сходу сонця до заходу його
 2. Від Сіону, неперевершеної краси, явився Бог  
  у сяйві
 3. Нехай приходить Бог наш і хай не мовчить!  
  Перед Його лицем вогонь пожирає, і довкола  
  Нього – буремно вельми
 4. Взиває Він до небес ізгори й до землі,  
  щоб розсудити народ Свій:
 5. «Зберіть до Мене побожних Моїх, тих, хто уклав  
  заповіт зі Мною над пожертвою»
 6. І небеса виголосять праведність Його, бо саме  
  Бог – суддя! Села
 7. «Слухай, народе Мій, а Я нехай казатиму;  
  Ізраїлю, нехай застережу Я тебе: Я – Бог!  
  Я – твій Бог!
 8. Не за жертви твої дорікатиму тобі, і цілопалення  
  твої переді Мною завжди
 9. (Та) не візьму Я бичка з дому твого, ні козлів  
  із кошар твоїх
 10. Бо Моя – всяка живність у лісі, звірина на тисячах  
  гір
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 11. Знаю Я кожну пташину гірську, і тварина  
  польова – при Мені
 12. Як зголоднію – не промовлю до тебе,  
  бо Мій – всесвіт і повнота його
 13. Чи Я їм м’ясо бугаїв і чи кров козлів п’ю?
 14. Вдячність принось у пожертву Богові, й обітниці  
  свої воздай Усевишньому!
 15. Й до Мене взивай у день скрути – звільню Я тебе,  
  і вшануєш ти Мене»
 16. А до нечестивця Бог промовляв: «Для чого тобі  
  сповіщати про правила Мої і (для чого) взяв ти  
  заповіт Мій в уста свої
 17. Коли сам зненавидів порядок і викинув геть  
  слова Мої?
 18. Як бачив ти злодія, то схилявся до нього,  
  і з перелюбниками долю мав
 19. Рота свого пускав ти на зле, і язик твій плете  
  брехню
 20. Сидиш і на брата твого кажеш (таке), сина матері  
  твоєї паплюжиш
 21. Усе це ти робив – а Я мовчав; і ти уявив, що Я маю 
  бути такий, як ти?! Нехай дорікатиму Я тобі  
  (за це) і нехай наготую, (щоб поставити це) перед 
  очима твоїми
 22. Збагніть же це ви, хто забуває Бога, щоб не терзав 
  Я (вас), – і ніхто не врятує
 23. Хто жертвує вдячність – шанує Мене, і тому,  
  хто прокладає путь (свою праведно), – тому явлю  
  спасіння Боже!»

Псалом 51/ 50
 1. Вказівка керівникові: псалом Давида
 2. Коли прийшов до нього пророк Натан  
  після того, як увійшов був (Давид) до Батшави
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 3. Помилуй мене, Боже, з благовоління Твого,  
  з великого милосердя Твого зітри провини мої
 4. Сповна омий мене від заблуди моєї і від гріха  
  мого очисти мене
 5. Бо провини мої я знаю сам, і гріх мій переді  
  мною повсякчас
 6. Тобі, Тобі єдиному, я зогрішив і зле в очах Твоїх  
  зробив, так що праведний Ти у словах Твоїх  
  і чистий – у суді Твоєму
 7. Адже в заблуді я народжений, і в гріху зачинала  
  мене мати моя
 8. Адже істину Ти вподобав у прихованому і в тому, 
  що запечатане, даєш знати мені мудрість
 9. Окропиш мене іссопом – і очищуся; омиєш  
  мене – і стану біліший від снігу
 10. Даси мені відчути втіху й радість –  
  повеселішають і кістки, придавлені Тобою
 11. Заховай лице Твоє від гріхів моїх і зітри всі  
  заблуди мої
 12. Серце чисте створи в мені, Боже, і духа  
  непохитного обнови в нутрі моєму
 13. Не відкинь мене від лиця Твого і духа Твого  
  святого не відніми від мене
 14. Поверни мені втіху спасіння Твого – і духом  
  вельможним підтримаєш мене
 15. Нехай навчу я відступників путей Твоїх –  
  і грішники до Тебе навернуться
 16. Урятуй мене від крові, Боже, Боже спасіння  
  мого, – вигукне язик мій праведність Твою
 17. Владико мій, відкриєш уста мої – і рот мій  
  виголосить хвалу Тобі
 18. Бо не до вподоби Тобі жертва, я приніс би  
  цілопалення, та Ти не прихильний (до нього)
 19. Жертва Богові – дух розбитий; серця розбитого  
  й подавленого Ти, Боже, не цураєшся
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 20. Догоди Сіону за прихильністю Своєю –  
  відбудуєш Ти мури Єрусалимські
 21. Тоді вподобаєш Ти жертви праведності,  
  цілопалення і приношення, тоді піднесуть  
  на жертовник Твій бичків

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочилих 

рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... (імена), до-
бродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали життя своє за 
волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх православних 
християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї ласки й мило-
сердя потребує, і прости всі гріхи їхні, вільні й невільні, і 
даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 52/ 51
 1. Вказівка керівникові: маскіл (зосереджена пісня,  
  повчання). Давида
 2. Як прийшов Доег Ідумеянин і виголосив Саулові  
  й мовив йому: «Давид увійшов до дому  
  Ахімелеха»
 3. Чому хвалишся злим, (чоловіче) дужий? (Адже)  
  Боже благовоління – цілими днями
 4. Пагубу (всяку) задумує язик твій, що як бритва  
  гостра, (ти,) майстре омани!
 5. Полюбив ти зло більше, ніж добро, і обманювати –  
  більше, ніж говорити праведно. Села 
 6. Полюбив ти всілякі слова, що пожирають, язику  
  брехливий
 7. Тож поламає тебе Бог назавжди, згорне тебе  
  й вирве тебе з намету, й викорчує тебе із землі  
  живих. Села
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 8. І побачать праведні й боятимуться,  
  а над ним посміються:
 9. «Ось людина, що Бога не ставить захистком  
  своїм, а поклалася на купу багатства свого –  
  міцніє вона (так) у пагубі своїй»
 10. А я – мов маслина квітуча в домі Божому,  
  покладався на благовоління Боже на віки вічні
 11. Нехай повік сповідуватиму я Тебе, бо Ти зробив  
  (це), і нехай сподіватимусь на ім’я Твоє, бо добре  
  воно перед побожними Твоїми

Псалом 53/ 52
 1. Вказівка керівникові. На махалат (музичний  
  інструмент чи мелодія). Маскіл (зосереджена  
  пісня, повчання). Давида
 2. Мовив ниций у серці своєму: «Немає Бога!» 
  Розбестились вони і бридке справляли,  
  несправедливе; немає тих, хто б робив добро 
 3. Бог із небес визирнув на синів людських,  
  аби побачити, чи є розсудливий, той, хто прагне  
  Бога
 4. Кожен відступив назад, усі разом стали  
  розгнузданими, немає тих, хто б робив добро,  
  немає жодного
 5. Невже не пізнали вони, ті, що чинять беззаконня, 
  що їдять народ мій, наче хліб? До Бога ж  
  не взивали вони!
 6. Там дрижать вони від страху, де нема страху,  
  бо розсипав Бог кістки тих, хто отаборився  
  проти тебе; ти осоромив (їх), бо Бог  
  зневажив їх 
 7. Хто з Сіону дасть спасіння Ізраїлю?!  
  Коли поверне Бог (щасливу) долю народові  
  Своєму, нехай звеселиться Яків, нехай зрадіє  
  Ізраїль!
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Псалом 54/ 53
 1. Вказівка керівникові: на струнних інструментах.  
  Маскіл (зосереджена пісня, повчання). Давида
 2. Коли прийшли Зифії та мовили Саулові:  
  «Хіба ж то не Давид у нас ховається?»
 3. Спаси мене, Боже, іменем Твоїм, і розсудиш Ти  
  мене могуттям Твоїм
 4. Почуй, Боже, молитву мою, вислухай мову вуст  
  моїх
 5. Бо чужинці повстали на мене, і страхітливі  
  вишукували душу мою; не ставили вони Бога  
  перед собою. Села
 6. Отож, Бог – помічник мій, Владика мій – Той,  
  Хто підтримує душу мою
 7. Хай поверне Він зло на споглядачів (підступних)  
  моїх! Істиною Твоєю вигуби їх!
 8. Я ж із доброї волі нехай жертвуватиму Тобі,  
  нехай сповідуватиму ім’я Твоє, Господи, бо добре  
  воно 
 9. Бо від усякої скрути рятував Він мене,  
  і на ворогів моїх (переможно) дивилося око моє

Псалом 55/ 54
 1. Вказівка керівникові: на струнних інструментах.  
  Маскіл (зосереджена пісня, повчання). Давида
 2. Вислухай, Боже, молитву мою і не крийся  
  від благання мого
 3. Зваж на мене й озовись! Збурююсь я у ремстві  
  своєму й галасуватиму нехай
 4. Від голосу ворога, від утиску нечестивого.  
  Бо вони вивертають на мене беззаконня й у гніві  
  кривдять мене
 5. Тремтить серце моє в нутрі моєму, й мотороші  
  смертельні напали на мене
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 6. Страх і трепіт находять на мене, й охопив мене  
  трус
 7. І мовив я: «Хто дасть мені крила, як у голуба?  
  Нехай відлечу я й нехай опинюся (десь)
 8. Отож – нехай віддалюся, відступлю, нехай  
  перебуду (десь) у пустелі. Села
 9. Нехай встигну визволитися від вітру грозового,  
  від бурі»
 10. Поглинь, Владико мій, розділи язик їхній,  
  бо бачив я насильство і чвари в місті
 11. Вдень і вночі обходять вони його по мурах його,  
  та беззаконня й лихо посеред нього
 12. Пагуба в нутрі його, і не відступають з його площ 
  утиск і брехня 
 13. Бо то не ворог глумиться наді мною – переніс би  
  це я; і не той, хто ненавидить мене, наді мною  
  звеличується, – заховався б я від нього
 14. Але ж то ти, рівня мені, близький товариш мій  
  і (добрий) знайомий мій
 15. З котрим разом насолоджуємося радою, в дім  
  Божий ходимо юрмою
 16. Нехай же смерть спустошить їх, нехай живими  
  зійдуть до шеолу, бо зло в помешканні їхньому,  
  в нутрі їхньому
 17. Я ж нехай до Бога взиватиму, і Господь спасе мене 
 18. Увечері й уранці й опівдні нехай ремствуватиму  
  я й нехай непокоїтимусь – і почув би Він голос мій
 19. Викупив Він у мирі душу мою від борні проти  
  мене, бо багато (ворогів) стало при мені
 20. Почує Бог і озветься (грізно) до них Той,   
  Хто возсідає поперед усього. Села  
  До тих, у кому немає змін і хто не боявся Бога
 21. (До того, хто) простягнув руки свої на того,  
  хто в мирі з ним, (до того, хто) порушив заповіт  
  свій
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 22. М’якіші за масло вуста його, але бій – у серці  
  його; ніжніші за єлей слова його, та вони – мечі  
  витягнуті (до бою)
 23. Скинь на Господа покладене на тебе – і Він Сам  
  підтримає тебе, повік не дасть похитнутися  
  праведному
 24. А Ти, Боже, зведеш їх до ями могильної; чоловіки  
  кровожерні й брехливі не доживуть і половини  
  днів своїх, а я ж на Тебе покладатимусь!

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, про-
сти беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі 
наші імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Сла-
ва Отцю, і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і 
на віки вічні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 5 Коли сяде на престолі Суддя, обступлять 
ангели, затрубить труба і запалає полум’я, що скажеш, 
душе моя, приведена на суд? Тоді люті діла твої всі вста-
нуть перед тобою, і виявляться всі таємні гріхи твої.  
Тому-то раніше кінця взивай до Судді: Боже, очисти 
мене і спаси мене. 

Слава... Всі пильнуймо – і зустрінемо Христа з оли-
вою рясною та свічками світлими, тоді ввійдемо у світ-
лицю Його; бо ті, що поза дверима зостануться, даремно 
будуть благати: «Помилуй мене!» 
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І нині... Лежачи на ліжку безлічі моїх гріхів, уже втра-
чаю надію на спасіння, бо сон лінивства мого здобуває 
душі моїй муку. Але Ти, Христе Боже, що народився від 
Діви, підійми мене, щоб я оспівував та прославляв Тебе. 
Господи, помилуй (40 разів). 

Молитва Господи Боже мій, Ти, як Благий і Людино- 
любний, виявив до мене безліч милостей, яких я й не 
сподівався бачити. Чим же відплачу я Твоїй милості,  
Господи, мій Господи? Прославляю всехвальне ім’я Твоє, 
дякую за Твоє незбагненне милосердя, дякую й за Твоє 
незмірне довготерпіння. Ти й відтепер заступи і помо-
жи мені, і покрий мене, Владико, Твоєю благодаттю, щоб 
я не грішив перед Тобою. Бо Ти знаєш нестриманість 
єства мого, знаєш і нерозважність розуму мого, відоме 
Тобі і все вчинене мною, свідомо й несвідомо, з волі чи  
проти волі, вдень і вночі, розумом і думкою. Тому, як 
Благий і Людинолюбець Бог, очисти мене росою ми- 
лості Твоєї і спаси мене, якими Сам знаєш шляхами,  
Преблагий Господи, задля імені Твого святого. Бо Ти є 
Світло, і Істина, і Життя, і Тобі ми славу віддаємо, Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки  
вічні. Амінь.
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Псалом 56/ 55
 1. Вказівка керівникові. (На мелодію) «Голубка,  
  що мовчить удалині». Міхтам (власноручне  
  писання) Давида, коли Філістимляни захопили 
  його в Гаті
 2. Помилуй мене, Боже! Бо добивається мене  
  людина; той, хто воює (проти мене), цілими  
  днями гнітить мене 
 3. Добиваються споглядачі мої цілими днями,  
  бо багато тих, хто воює проти мене зі зверхністю
 4. А я ж у день, коли боюсь, на Тебе покладаюсь
 5. На Бога, Чиє слово хвалю, на Бога покладаюсь –  
  не боятимусь! Що зробить мені тіло (смертне)?
 6. Цілими днями спотворюють вони слова мої  
  болюче; усі задуми їхні щодо мене – на зло
 7. Змовляються, ховаються вони, пильнують сліди  
  мої, оскільки сподіваються душі моєї
 8. Невже визволяться вони (від кари) за беззаконня  
  своє? У гніві скинь народи (ці), Боже!
 9. Відоме ж Тобі блукання (життя) мого! Поклади  
  сльозу мою до міхів Своїх – чи не у Твоїй книзі  
  (вони вже полічені)?
 10. Тоді відступлять назад вороги мої в день, коли я 
  взиватиму. Так дізнаюся я, що Бог – за мене
 11. На Бога, Чиє слово хвалю, на Господа,  
  Чиє слово хвалю
 12. На Бога покладаюсь – не боятимусь! Що зробить  
  мені людина?
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 13. На мені, Боже, обітниці Тобі; воздам удячності  
  Тобі
 14. Бо це Ти врятував душу мою від смерті, як і ноги  
  мої від спотикання, щоб ходити мені перед  
  лицем Божим у світлі живих

Псалом 57/ 56
 1. Вказівка керівникові. (На мелодію) «Аль ташохет 
  (Не занапасти)!». Міхтам (власноручне писання)  
  Давида. Коли він утік від лиця Саула до печери
 2. Помилуй мене, Боже, помилуй мене! Бо в Тебе  
  знаходила прихисток душа моя, і я знаходитиму  
  прихисток у тіні крил Твоїх, аж допоки пагуба  
  (всяка) мине
 3. До Бога взиватиму Всевишнього, до Бога,  
  Який звершує для мене (все)
 4. Пошле Він з небес і спасе мене, (бо) вчинив Він  
  наругу над тим, хто добивався мене. Села.  
  Пошле Бог благовоління Своє й істину Свою!
 5. Душа моя посеред левів; нехай лежатиму  
  я посеред запальних синів людських; зуби їхні –  
  спис і стріли, і язик їхній – меч гострий
 6. Піднесися над небесами, Боже! Над усією  
  землею – слава Твоя!
 7. Наставили вони тенета на ступні мої, нагнув  
  (ворог) душу мою, вирили переді мною яму –  
  та самі впали в неї. Села
 8. Серце моє – непохитне, Боже, непохитне серце  
  моє! Нехай співатиму й нехай виспівуватиму!
 9. Підводься, славо моя, підводьтесь, арфо і ліро!  
  Та й я підводитиму світанок
 10. Нехай сповідуватиму Тебе в народах, Владико  
  мій, нехай виспівуватиму Тобі серед люду
 11. Бо звеличене до небес благовоління Твоє  
  і до хмар – істина Твоя
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 12. Піднесися над небесами, Боже! Над усією  
  землею – слава Твоя!

Псалом 58/ 57
 1. Вказівка керівникові. (На мелодію) «Аль ташохет  
  (Не занапасти)!». Міхтам (власноручне писання) 
  Давида
 2. Чи справді мовчання (ваше) праведне? Чи кажете 
  ви справедливе, (коли) судите синів людських?
 3. Неправедності ви чините навіть у серці!  
  Насильству торують (шлях) руки ваші на землі!
 4. Нечестиві відчужились ще від лона  
  (материнського), ще від утроби блукали ті,  
  хто каже неправду
 5. Отрута їхня – як отрута зміїна; вони – як кобра  
  глуха, що затуляє вухо своє
 6. Котра не чує голосу заклинателів (і) того,  
  хто в замовляннях вправний
 7. Боже, потрощи зуби їхні в їхньому роті; зламай,  
  Господи, щелепи левів молодих
 8. Нехай зневажаться вони, мов води, що відходять; 
  як напне (тільки) Він стрілу Свою – нехай вони  
  як підкошені (падають)
 9. Як слимак, що розтає, як викидень у жінки –  
  щоб не дивитися їм на сонце (ніколи)
 10. Перш ніж ваші зелені колючки стануть терниною,  
  рознесе Він їх шалено 
 11. Радітиме праведний, бо побачив помсту; ступні  
  свої омиє у крові нечестивого
 12. І промовить людина: «Істинно, є праведному  
  плід! Істинно, є Бог, Котрий судить на землі!» 

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

Господи, помилуй (тричі). 



89

Кафизма восьма 

Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 59/ 58
 1. Вказівка керівникові. (На мелодію) «Аль ташохет 
  (Не занапасти)!». Міхтам (власноручне писання)  
  Давида, коли Саул посилав людей, і пильнували  
  вони за домом, щоб умертвити (Давида)
 2. Урятуй мене, Боже мій, від ворогів моїх!  
  Від повсталих на мене поставиш Ти мене  
  недосяжним
 3. Урятуй мене від тих, що чинять беззаконня,  
  і від чоловіків кровожерних спаси мене!
 4. Бо отож, чатували вони на душу мою; змовляються 
  на мене сильні не за переступ мій і не за гріх мій,  
  Господи
 5. (Хоч я) без прогріху, та вони збігаються  
  й готуються. Підведись назустріч мені й подивись
 6. І Ти, Господи Боже сил, Боже Ізраїля, прокинься,  
  щоб навідати всі племена, і не милуй усіх  
  віроломних беззаконних! Села
 7. Повертаються вони надвечір, непокояться,  
  як собака, та обходять місто
 8. Отож, виливають (зле) з роту свого, мечі в устах  
  їхніх, бо (думають:) «Хто почує (це)?»
 9. Але це Ти, Господи, Котрий сміявся над ними,  
  над усіма племенами насміхатимешся
 10. (Хоча й) у нього (ворога мого) сила, нехай Тебе  
  я триматимуся, бо Бог – оплот мій
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 11. Бог у благоволінні Своєму випередить мене;  
  Бог покаже мені (поразку) споглядачів моїх
 12. Та не вбивай їх, щоб не забули народ мій; міццю  
  Своєю змусь їх тинятись і скинь їх, щите наш,  
  Владико мій
 13. Гріх рота їхнього – це слово вуст їхніх; і нехай  
  спіймані вони будуть у гордощах своїх і за кляття  
  й лестощі, що віщують вони
 14. Поклади край у пересерді, поклади край,  
  щоб і не було їх; аби пізнали вони, що Бог  
  править над Яковом до кінців землі. Села
 15. І повертаються вони надвечір, непокояться,  
  як собака, та обходять місто
 16. Тиняються вони, щоб (знайти) поїсти,  
  а як не наситяться, то й так переночували б
 17. А я співатиму про силу Твою і святкуватиму  
  вранці благовоління Твоє, бо став Ти оплотом  
  мені й пристанком у день скрути моєї
 18. Сило моя! До Тебе нехай виспівуватиму, бо Бог –  
  оплот мій, Бог, Який благоволить до мене 

Псалом 60/ 59
 1. Вказівка керівникові. На шушан (музичний  
  інструмент чи мелодія Лілеї). Ейдут (свідчення).  
  Міхтам (власноручне писання) Давида.  
  Для навчання
 2. Коли він воював з Арам-Нагараїм  
  (Сирією Месопотамською) і Арам (Сирією)-Цова, 
   і коли повернувся Йоав і вразив дванадцять  
  тисяч едомлян у Соляній долині
 3. Боже, відкинув Ти нас, поломив нас.  
  Ти розгнівався, (але ж) повернешся до нас!
 4. Ти змусив землю задрижати, розколов її – зціли  
  (тепер) тріщини її, бо похитнулася вона
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 5. Ти жорстке показав народу Своєму; напоїв нас  
  вином дурманним
 6. Ти дав тим, хто боїться Тебе, знак, щоби підняли  
  його задля істини. Села
 7. Заради того, щоб звільнилися любі Твої,  
  спаси правицею Твоєю й озвися до нас
 8. Cказав Бог у святості Своїй:  
  «(Це) Я торжествуватиму, розділю Шехем  
  і долину Суккот відмірю
 9. (Це) Мій Гілеад і Мій Манасія, і Єфрем –  
  захисток голови Моєї, Юда – Мій наказний
 10. Моав – чаша Мені для вмивання, на Едом кину  
  взуття Моє, а ти, Філістіє, викрикуй радісно!»
 11. Хто введе мене до міста-фортеці? Хто провів мене 
   до Едома?
 12. Чи це не Ти, Боже, що зоставив нас і не виходиш  
  із військами нашими, Боже?
 13. Надай нам поміч проти недруга, бо людське  
  спасіння – даремне
 14. З Богом ми міцніємо, і це Він потопче недругів  
  наших!

Псалом 61/ 60
 1. Вказівка керівникові: на струнних інструментах.  
  (Псалом) Давида
 2. Почуй, Боже, крик мій! Зваж на молитву мою!
 3. Від краю землі взиваю я до Тебе; коли завмерло  
  серце моє, Ти проводиш мене до скали, для мене  
  недосяжної
 4. Бо став Ти притулком мені, вежею сили перед  
  лицем ворога
 5. Нехай проживатиму в наметі Твоєму вічно, нехай 
  знайду прихисток під покровом крил Твоїх.  
  Села



Кафизма восьма 

92

 6. Бо це Ти, Боже, почув обітниці мої, дав спадщину 
  тим, хто боїться імені Твого
 7. Це Ти додаєш дні до днів цареві, літá його –  
  з роду в рід
 8. Нехай живе він вічно перед лицем Бога! Накажи,  
  аби благовоління та істина охороняли його!
 9. Тоді нехай виспівуватиму я ім’я Твоє довіку,  
  щоб обітниці свої воздавати день за днем

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх... (іме-
на), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали жит-
тя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх 
православних християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї 
ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, віль-
ні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм 
вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 62/ 61
 1. Вказівка керівникові: Єдутуну. Псалом Давида
 2. Істинно, в Богові тамується душа моя, від Нього – 
  спасіння моє
 3. Істинно, це Він – скала моя і спасіння моє, оплот 
  мій – не похитнуся більше (ніколи)
 4. Доки кидатиметеся на чоловіка? Уражені будете  
  всі ви, немов стіна, яку похилили, (немов)  
  огорожа, яку штовхнули
 5. Істинно, прогнати його домовлялися вони  
  з висоти його; схиляються до неправди, ротом  
  своїм благословляють, а в нутрі своєму –  
  проклинають. Села
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 6. Істинно, в Богові тамуйся, душе моя, бо від Нього  
  сподівання моє
 7. Істинно, це Він – скала моя і спасіння моє, оплот  
  мій – не похитнуся
 8. У Богові – спасіння моє і слава моя; скала сили  
  моєї, притулок мій – у Богові
 9. Народе, покладайся на Нього в усякий час;  
  виливай серце своє перед лицем Його! Бог –  
  наш притулок! Села
 10. Істинно, марнота – сини людські, неправда –  
  сини чоловіка. Якщо усіх разом їх звести на ваги,  
  вони легші за подих
 11. Не покладайтеся на гноблення і здирництвом  
  не марнословтесь; коли міць квітне,  
  не віддавайте цьому серце (ваше)
 12. Раз сказав Бог, двічі я чув це: сила – у Бога
 13. І в Тебе, Владико мій, благовоління,  
  бо це Ти воздаєш чоловікові за ділами його

Псалом 63/ 62
 1. Псалом Давида, коли він був у пустелі Юдейській
 2. Боже Ти мій Боже! Це Тебе здосвіта шукаю!  
  Спрагла за Тобою душа моя, обмерло за Тобою  
  тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній
 3. Так, у святині дивився я на Тебе, щоби бачити  
  силу Твою й шану Твою
 4. Бо краще за саме життя благовоління Твоє,  
  уста мої пишатимуться Тобою
 5. Так, благословлятиму Тебе в житті моєму,  
  в ім’я Твоє підніму долоні мої
 6. Мов лоєм і масністю насичується душа моя,  
  і хвалить рот мій (Тебе) устами радісного крику
 7. Як згадую Тебе на ліжку своєму, (навіть у час)  
  сторожі нічної задумуюсь про Тебе
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 8. Бо став Ти поміччю мені, і в тіні крил Твоїх  
  вигукну радісно
 9. Припала до Тебе душа моя, підтримувала мене  
  правиця Твоя
 10. А ті, хто для згуби вишукує душу мою, ввійдуть  
  до глибин землі
 11. Простягнуться під рукою з мечем, стануть  
  часткою лисицям
 12. А цар порадіє в Богові; хвалитиметься усякий,  
  хто присягався Йому, бо закриється рот тих,  
  хто казав обманне 

Псалом 64/ 63
 1. Вказівка керівникові: псалом Давида
 2. Почуй, Боже, голос мій у ремстві моєму;  
  від страху (мого) перед ворогом Ти охоронятимеш  
  життя моє
 3. Заховаєш мене від ради злочинників,  
  від заколоту тих, що чинять беззаконня
 4. Що нагострили, як меч, язика свого, напнули  
  стрілу свою – слово гірке
 5. Щоб зі схованок стріляти в бездоганного;  
  зненацька стріляють вони в нього і не бояться
 6. Ті, що підсилюють себе злим словом, вираховують,  
  як (краще) приховати лабети, мовлять:  
  «Хто побачить їх?»
 7. Вишукують вони (в мені) неправедне  
  (та й кажуть): «Довершили ми змову вишукану!»  
  (Істинно,) нутро чоловіка і серце – глибокі!
 8. Та вцілив їх Бог стрілою: зненацька – рани в них
 9. І язик їхній став для них спотиканням; кожен,  
  хто дивитиметься на них, відступить від них
 10. І боялися всі люди, і виголосили вчинок Божий,  
  бо розсудили, що це – Його діло!
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 11. А праведник нехай радіє у Господі і знайде  
  в Ньому прихисток; і нехай хваляться всі чисті  
  серцем!

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 5 У глибочінь гріха опустився я, буря від-
чаю охопила мене, але, як всесильний, вийди, Христе, 
Управителю всіх, назустріч мені і приведи мене з ласки 
Твоєї до тихого пристановища безстрастя Твого, Спасе, і 
спаси мене. 

Слава... На землі все скороминуще, а там у Бога все 
вічне. Ось бачу я суд і на престолі Суддю, страшно мені 
присуду за діла мої. Тож, душе моя, хоч наостанок по-
кайся, бо присуд незмінний. 

І нині... Надіє безнадійних, помоче безпорадних, За-
ступнице всіх, що надіються на Тебе, святая Владичице 
Богородице, пошли нам поміч Твою. Господи, помилуй 
(40 разів). 

Молитва Господи Щедрий і Милостивий, Довготер-
пеливий і Многомилостивий, почуй молитву мою і уваж 
на голос моління мого: дай мені знамення на добро,  



Кафизма восьма 

настав на путь Твою, щоб ходив я в істині Твоїй; звесели 
серце моє, щоб боявся я імені Твого святого, бо Ти ве-
ликий і твориш чудеса. Ти – Бог Єдиний, і нема нікого 
подібного до Тебе, Господи. Ти Сильний у милості і Бла-
гий у могутності, щоб помагати й утішати і спасати всіх, 
що надіються на ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа і 
нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Псалом 65/ 64
 1. Вказівка керівникові: псалом Давида. Пісня
 2. Тобі, Боже, (й) мовчання – похвала на Сіоні,  
  й Тобі воздасться обітниця
 3. Ти – Той, Хто чує молитву, до Тебе всяка плоть  
  приходить
 4. Слова заблуд подужали мене, (але) це Ти  
  пробачаєш нам переступи наші
 5. Щасливий той, кого Ти обираєш і наближуєш,  
  залишаєш в обійстях Своїх! Наситимось же  
  добром дому Твого, святого храму Твого!
 6. Грізними (ділами Своїми) Ти праведно  
  озиваєшся до нас, Боже спасіння нашого, –  
  певність усіх країв землі й морів далеких
 7. Той, Хто утвердив гори силою Своєю,  
  Хто підперезався могуттям
 8. Хто втихомирив вирування морів, вирування  
  хвиль їхніх і гомін люду
 9. І злякалися мешканці окраїн знаків Твоїх;  
  землям сходу й заходу Ти даєш привід святкувати
 10. Ти навідував землю й напоював її, рясно  
  збагачуєш її, (бо) плин Божий – повноводний;  
  готуєш Ти зерно (людям), бо саме для цього Ти  
  (землю) готуєш 
 11. Насичуєш борозни її, згладжуєш грудки її,  
  краплями дощовими розм’якшуєш її,  
  благословляєш зілля її
 12. Увінчав Ти рік добром Своїм, і путівці Твої  
  точаться масністю
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 13. Точаться (навіть) пустельні пасовиська, і пагорби  
  підперізуються веселістю
 14. Убралися луки вівцями, і долини вгортаються  
  збіжжям, викрикують радісно, навіть співають

Псалом 66/ 65
 1. Вказівка керівникові: пісня. Псалом. Викрикуй  
  Богові, вся земле!
 2. Виспівуйте шану імені Його, складіть шану хвали  
  Йому!
 3. Промовте Богові: «Які ж грізні діла Твої!  
  Через безмір сили Твоєї підлещуються до Тебе  
  вороги Твої 
 4. Всі (насельники) землі вклонятимуться Тобі  
  й виспівуватимуть Тобі, виспівуватимуть ім’я  
  Твоє!» Села
 5. Ходіть і побачте чини Божі! Страшна (Його)  
  справа для синів людських
 6. Він перетворив море на суходіл – річку  
  переходять піхом. Тож там радіймо Йому!
 7. Він – Той, Хто навіки править могуттям Своїм.  
  Його очі слідкують за племенами – непокірні  
  хай не підносяться! Села
 8. Благословляйте, народи, Бога нашого і зробіть,  
  щоб почули голос хвали Йому!
 9. Він – Той, Хто поставив до життя душу нашу  
  й не дав похитнутися нозі нашій
 10. Бо Ти, Боже, випробовував нас, очищав,  
  як очищають срібло
 11. Ти привів був нас у тенета, наклав страждання  
  на стегна наші
 12. Всадив (чужу) людину на голову нашу –  
  ми пройшли крізь вогонь і води, та Ти вивів  
  нас до статків
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 13. Увійду в дім Твій із цілопаленням, воздам Тобі  
  обітниці мої
 14. Які відкрилися з уст моїх і які рот мій казав  
  у скруті моїй
 15. Цілопалення ситі принесу Тобі з пахощами  
  баранів (жертовних), принесу (в пожертву) бугая  
  з козлами. Села
 16. Ходіть і слухайте! Аби сповістив я вам – усім,  
  хто боїться Бога, – що Він зробив для душі моєї
 17. До Нього взивав я ротом моїм, і прослава Йому –  
  на язиці моєму 
 18. Якби я побачив беззаконня у серці моєму –  
  не слухав би мене Владика мій
 19. Одначе Бог почув, зважив на голос молитви моєї
 20. Благословен Бог, Який не ухилився від молитви  
  моєї і благовоління Свого (не відхилив) від мене

Псалом 67/ 66
 1. Вказівка керівникові: на струнних інструментах.  
  Псалом. Пісня
 2. Нехай помилує нас Бог і благословить нас! Нехай  
  явить нам світле лице Своє! Села
 3. Щоб пізнати на землі путь Твою, серед усіх  
  племен – спасіння Твоє 
 4. Нехай сповідують Тебе народи, Боже! Нехай  
  сповідують Тебе народи всі!
 5. Нехай радіє й святкує люд, бо Ти судиш народи  
  рівно і люд на землі Ти провадиш! Села
 6. Нехай сповідують Тебе народи, Боже! Нехай  
  сповідують Тебе народи всі!
 7. Земля дала врожай свій – благословляє нас Бог,  
  Бог наш
 8. Благословляє нас Бог, і боятимуться Його всі краї  
  землі 
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Слава... і нині... 
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).  

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 68/ 67
 1. Вказівка керівникові: Давида псалом. Пісня
 2. Устане Бог, розвіються вороги Його, і побіжать  
  від лиця Його ненависники Його
 3. Як розгонюється дим – розженеш Ти (їх),  
  і як розтає́ віск від лиця вогню, так загинуть  
  нечестиві від лиця Бога
 4. А праведні радітимуть, торжествуватимуть перед  
  лицем Бога і тішитимуться у радості
 5. Співайте Богові, виспівуйте ім’я Його, підносьте  
  Того, Хто колісницею долає обшири; ім’я Його –  
  Господь, і торжествуйте перед лицем Його!
 6. Батько сиріт і суддя удовиць – Бог у пристанищі  
  святому Своєму
 7. Бог, Який оселяє самотніх у домі, Який виводить  
  в’язнів до гараздів; істинно, (лиш) непокірні  
  залишилися на землі випаленій
 8. Боже, коли виходив Ти перед лицем народу  
  Свого, коли простував Ти пустинею. Села
 9. Земля дрижала, навіть небеса сочилися перед  
  лицем Божим, – Сінай це перед лицем Бога,  
  Бога Ізраїля
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 10. Проливав Ти дощ, Боже, з доброї Своєї волі;  
  коли надбання Твоє знемагало, це Ти утверджував 
  його
 11. (Усе) живе Твоє перебувало в ньому; у доброті  
  Своїй готуєш Ти, Боже, для стражденного
 12. (Ось), Владика мій дає мовити, провісниць  
  же сила-силенна:
 13. «Царі військ відступають-відступають, а та,  
  що в домі своєму, ділить здобич
 14. (Навіть) якщо ви лежатимете серед кошар,  
  то крила голубки покриються сріблом і пір’я  
  її – щирим золотом»
 15. Коли Всемогутній розки́дає царів на тій (землі) –  
  нехай біліє вона, мов сніг на Цалмоні
 16. Гора Божа, гора Башанська! Гора кряжиста, гора  
  Башанська!
 17. Чому спостерігаєте заздрісно, гори кряжисті,  
  на гору, яку зажадав Бог, щоби перебувати?  
  Господь і залишиться там назавжди
 18. Колісниць Божих – десятки тисяч, тисяча тисяч!  
  Владика мій серед них – Сінай у святості!
 19. Ти зійшов на висоту, полонив полон, забрав дари  
  для людності – і щоб залишився Господь Бог  
  навіть серед непокірних
 20. Благословен Владика мій! День за днем покладає  
  Він для нас; Бог – спасіння наше! Села
 21. Бог наш – Бог спасіння, і в Господа, Владики  
  мого, – збава від смерті
 22. Істинно, Бог проломить голову ворогів Своїх,  
  волосате тім’я того, хто ходить в осудах своїх 
 23. Мовив Владика мій: «Від Башана поверну,  
  поверну від глибин морських 
 24. Аби тупала нога твоя у крові, аби язик псів твоїх  
  мав кусень від (мертвих) ворогів»
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 25. Бачили вони ходу Твою, Боже, ходу Бога мого,  
  Царя мого у святості:
 26. Попереду – співці, за ними – музики,  
  посередині – діви, що б’ють у бубни
 27. У зібраннях благословляйте Бога Господа,  
  (ви, хто) з витоку Ізраїля!
 28. Там – Бен’ямин молодший, що панує над ними,  
  можновладці Юди, натовп їхній, можновладці  
  Завулона, можновладці Нафталі
 29. Бог твій призначив тобі силу. Посиль же, Боже,  
  те, що Ти вчинив для нас!
 30. Заради храму Твого в Єрусалимі царі приносять  
  Тобі дари
 31. Насвари живність, що в очереті, стадо бугаїв  
  із телятами, що належать народам,  
  які забавляються зливками срібла. Розсіює  
  Він народи, яким борня до вподоби
 32. Прийдуть посланці з Єгипту, Ефіопія побіжить  
  (із дарами) в руках своїх до Бога
 33. Царства землі, співайте Богові, виспівуйте  
  Владику мого! Села
 34. Який возсідає на небесах – небесах, що були  
  поперед усього. Адже це Він подає голос Свій,  
  голос сили
 35. Віддайте силу Богові! Над Ізраїлем –  
  гордовитість Його, і сила Його – у хмарах!
 36. Грізний Ти, Боже, зі святинь Твоїх, Бог Ізраїля!  
  Це Він – Той, Хто дає силу й могутність народові!  
  Благословен Бог!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 



103

Кафизма дев’ята 

(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 69/ 68
 1. Вказівка керівникові: на шошанім (музичні  
  інструменти чи мелодія Лілей). (Псалом) Давида
 2. Спаси мене, Боже, бо дійшли вÓди до самої душі
 3. Загруз я в болоті глибокому, й ніде стати твердо;  
  увійшов до глибин водних, і бистрина залила  
  мене
 4. Знемігся я, коли взивав, пересохло горло моє,  
  дійшли вже краю очі мої, що уповали  
  на Бога мого
 5. Тих, що ненавидять мене без причини, більше, 
  ніж волосся на голові моїй; посилились ті,  
  що вигубити мене хочуть, – вороги мої,  
  що живуть обманом; бо хоч і не був я здирником,  
  та маю тепер повертати
 6. Боже, Ти ж знав дурний розум мій, і провинності  
  мої від Тебе не приховані
 7. Нехай не осоромляться через мене ті,  
  хто сподівався на Тебе, Владико мій, Господи сил!  
  Нехай не зганьбляться через мене ті,  
  хто відшукував Тебе, Боже Ізраїля!
 8. Бо заради Тебе поніс я наругу, покривала ганьба  
  лице моє
 9. Чужим я став для братів моїх і зайдою для синів  
  матері моєї
 10. Бо ревність за дім Твій роз’їла мене, й наруги  
  від тих, хто глумиться над Тобою, впали на мене
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 11. І плакав я, постувала душа моя – і це стало мені  
  наругою
 12. І надягав вереття, як ризу, і став для них притчею
 13. Ремствують на мене ті, що сидять при брамі,  
  й пісеньки наспівують ті, що опиваються  
  хмільним напоєм
 14. Що ж я? Молитва моя – Тобі, Господи, в час  
  бажаний. У безмірі благовоління Твого, Боже,  
  озовись до мене істиною спасіння Твого
 15. Вирятуй мене з багнюки, аби не загрузнути мені,  
  аби врятуватися мені від ненависників моїх  
  і від глибин водних
 16. Нехай не заливає мене бистрина водна, і нехай  
  не поглине глибочінь, і нехай вирва не зімкне наді  
  мною пащу свою
 17. Озовись до мене, Господи, бо добре благовоління  
  Твоє; з великих щедрот Твоїх зглянься наді мною
 18. І не ховай лиця Твого від слуги Твого,  
  бо у скруті я! Поспіши, озовись до мене!
 19. Наблизься до душі моєї, виручи її, (наперекір)  
  ворогам моїм викупи мене!
 20. Ти ж Сам знав наругу наді мною, і сором мій,  
  і ганьбу мою; всі недруги мої – перед Тобою
 21. Наруга розбила серце моє, і занеміг я тяжко;  
  і сподівався поблукати – ніде, і (шукав) тих,  
  хто міг би пожаліти, – не знайшов
 22. І давали мені в їжу отруту гірку, і у спразі моїй  
  напувають мене оцтом
 23. Нехай трапеза їхня стане сильцем перед лицем  
  їхнім, а мирні (дні) – лабетами
 24. Нехай затьмаряться очі їхні, щоб не бачити їм,  
  і зроби стегна їхні усякчас непевними
 25. Вилий на них нещадність Твою, і шаленство гніву  
  Твого нехай захопить їх
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 26. Нехай табір їхній стане пусткою, в наметах їхніх  
  хай не буде кому жити
 27. Бо вони ще переслідували того, кого Ти вже  
  вразив, і оповідають вони про скорботу зранених  
  Тобою
 28. Додай прогріх до прогріху їхнього, і нехай  
  не ввійдуть вони у праведність Твою
 29. Нехай стерті вони будуть із книги живих  
  та з праведними нехай не запишуться
 30. А я – стражденний і болящий; спасіння Твоє,  
  Боже, нехай поставить мене недосяжно
 31. Нехай хвалитиму я ім’я Боже у пісні й нехай  
  величатиму Його вдячністю
 32. І буде вона Господу краща за бика, бичка  
  з рогами й копитами 
 33. Бачать стражденні – радіють; нехай оживе серце  
  ваше – тих, хто прагне Бога
 34. Бо Господь – Той, Хто чув нужденних і в’язнів  
  Своїх не цурався
 35. Нехай же хвалять Його небеса і земля, моря  
  і всяке, що кишить у них 
 36. Бо спасе Бог Сіон і збудує міста Юдеї, і заживуть  
  вони там, і успадкують його
 37. І нащадки слуг Його надбають його,  
  і ті, хто любить ім’я Його, залишаться в ньому 

Псалом 70/ 69
 1. Вказівка керівникові: (псалом) Давида.  
  У нагадування
 2. Боже! Щоб урятувати мене, на поміч мені  
  поспіши, Господи!
 3. Нехай осоромляться й нехай знеславляться ті, 
  хто вишукує душу мою; нехай відступлять назад  
  і нехай зганьбляться ті, кому до вподоби зло мені  
  (робити)
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 4. Нехай повернуться, бо соромно їм має бути, тим,  
  що мовлять: «Ага! Ага!»
 5. Нехай тішаться й радіють у Тобі всі, хто відшукує  
  Тебе, і нехай ті, хто любить спасіння Твоє,  
  повсякчас промовляють: «Хай величається Бог!»
 6. А я – стражденний і нужденний. Боже, поспіши  
  до мене! Це Ти – поміч моя і визволитель мій!  
  Господи, не гайся!

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 6 Я міркую про день страшний і оплакую 
дії мої лукаві: що відповім Безсмертному Цареві чи як 
відважуся споглянути на Суддю я, блудний? Благоут-
робний Отче, Сину Єдинородний, Душе Святий, поми-
луй мене. 

Слава... У долині плачу, на місці, що заповідав Ти, 
коли Ти, Милостивий, сядеш чинити Свій праведний 
суд, не виявляй таємних гріхів моїх, не осором мене пе-
ред ангелами, але пожалій мене, Боже, і помилуй мене. 

І нині... Богородице, надійна Заступнице світу, на-
діє і покрово могутня тим, що вдаються до Тебе, моли 
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з безтілесними ангелами Того, що Його Ти породила, 
Людинолюбця Бога, щоб визволив душі наші з усяко-
го лиха, бо Ти єдина Благословенна. Господи, поми-
луй (40 разів). 

Молитва Владико Господи, Боже наш, Ти один зна-
єш недуги нещасної моєї душі і знаєш як вилікувати її. 
З великої милості Твоєї зціли її, як Сам знаєш, бо діла-
ми моїми я не зроблю ні лікувального пластиря, щоби 
прикласти до неї, ні оливи, ані зогрівання. Але Ти, що 
прийшов покликати не праведників, а грішників до по-
каяння, помилуй її, прости і ласкою обгорни. Роздери 
записи моїх тяжких і ганебних діянь і настав мене на 
праведну дорогу Твою, щоб, ходячи в істині Твоїй, я 
зміг уникнути стріл лукавого і так став би неосуджений 
перед страшним престолом Твоїм, славлячи і оспівую-
чи пресвяте ім’я Твоє повіки. Амінь.
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Псалом 71/ 70
 1. У Тобі, Господи, прихисток знайшов –  
  не осоромлюся повік!
 2. У праведності Твоїй урятуєш мене і визволиш  
  мене. Прихили до мене вухо Твоє і спаси мене
 3. Будь мені скалою, пристанищем, куди усякчас  
  міг би входити! Ти призначив спасти мене,  
  бо це Ти – скеля моя і твердиня моя
 4. Боже мій, визволи мене від руки нечестивого,  
  від долоні несправедливого й безжального
 5. Бо це Ти – сподівання моє, Владико мій, Господи,  
  певність моя від юності моєї
 6. Тобою підтримувався я від утроби, це Ти – Той,  
  Хто витягав мене з черева матері моєї.  
  Тобі усякчас хвала моя!
 7. Чимось чудним став я для багатьох, але це Ти –  
  мій притулок сили
 8. Сповнюється рот мій хвалою Тобі, цілими днями  
  (оспівую) окрасу Твою
 9. Не кидай мене у час старості; коли відійде сила  
  моя – не покидай мене
 10. Бо змовлялися вороги мої проти мене, й ті,  
  що пильнували душу мою, домовлялися разом
 11. Коли мовили: «Бог покинув його. Переслідуйте  
  і спіймайте його, бо немає того, хто б урятував»
 12. Боже, не віддаляйся від мене! Боже мій, на поміч  
  мені поспіши!
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 13. Нехай же осоромляться, нехай щезнуть  
  супротивники душі моєї; нехай огорнуться  
  наругою та ганьбою ті, хто зло мені вишукував
 14. А я повсякчас уповатиму й додаватиму до кожної  
  хвали Тобі
 15. Рот мій сповіщатиме праведність Твою  
  й спасіння Твоє цілими днями, бо невідоме мені  
  число (їх)
 16. Увійду я в могуття (справ Твоїх), Владико мій,  
  Господи; пригадуватиму праведність Твою,  
  єдино Твою
 17. Боже,Ти навчав мене від юності моєї, і донині  
  я виголошую дивовижі Твої
 18. І навіть до старості й до сивини не покидай мене, 
  Боже, допоки я виголошую родові про рамено  
  Твоє; кожному, хто має прийти, – про могуття  
  Твоє
 19. І праведність Твоя, Боже, – до висот. (Усе),  
  що зробив Ти, – велике. Боже, хто такий, як Ти?! 
 20. Ти, Хто показав мені багато горя і зла, знову даси 
  мені життя і знову підведеш мене з безодень землі
 21. Примнож величність мою і обступи,  
  щоби пожаліти мене
 22. Нехай же тоді сповідуватиму я Тебе на арфі –  
  істину Твою, Боже мій! Нехай виспівуватиму Тобі  
  на лірі, Святий Ізраїля!
 23. Вигукнуть радісно уста мої, коли виспівуватиму  
  Тобі, й душа моя, яку Ти викупив
 24. Та й язик мій цілими днями виказуватиме  
  праведність Твою, бо осоромились,  
  бо знеславились ті, хто зло мені вишукував

Псалом 72/ 71
 1. Про (для) Соломона. Боже, суди Твої (праві) дай  
  царю і праведність Твою – сину царя!



Кафизма деcята 

110

 2. Розсудить він народ Твій у праведності  
  і стражденних Твоїх – у суді (правому)
 3. Понесуть гори мир народові, і пагорби –  
  праведність
 4. Судитиме він (праведно) стражденних із народу,  
  синів нужденних спасатиме, а гнобителя –  
  розтопче
 5. Боятимуться Тебе у сонці й перед лицем місяця  
  з роду в рід
 6. Зійде він, як дощ на покіс, як краплі дощові,  
  що зрошують землю
 7. Праведний розцвітатиме у дні його, й буде мир  
  великий, аж поки не перестане (світити) місяць
 8. І нехай панує він від моря до моря й від річки  
  до країв землі
 9. Перед лицем його схиляться мешканці пустелі,  
  й лизатимуть порох вороги його
 10. Царі Таршиша й островів принесуть дар, царі  
  Шеви й Севи піднесуть данину
 11. І вклоняться йому всі царі, всі племена  
  служитимуть йому
 12. Бо він урятує нужденного, що волає,  
  і стражденного, що йому нікому допомогти
 13. Пожаліє він бідолашного й нужденного і душі  
  нужденних спасе
 14. Від утиску й насильства виручить він душу їхню,  
  й дорогÓю буде кров їхня в очах його
 15. І нехай живе він, і нехай золото Шеви дасть він  
  йому, нехай молиться за нього повсякчас  
  і благословляє його цілими днями
 16. Нехай буде удосталь збіжжя на землі; нехай плід  
  його колишеться на вершині гір, як (ліс)  
  Ліванський; і нехай цвітуть (люди) в місті,  
  як трава на землі
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 17. Нехай буде ім’я його повік! Нехай буде ім’я його  
  в нащадках, допоки (світить) сонце! І нехай  
  благословляться в ньому всі племена; нехай  
  назвуть його щасливим!
 18. Благословен Господь Бог, Бог Ізраїля! Єдиний  
  Він, Хто творить (такі) дивовижі!
 19. І благословенне ім’я слави Його повік! І нехай  
  наповниться славою Його вся земля! Амінь  
  і амінь!
 20. Молитви Давида, сина Єссея, дійшли краю

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 73/ 72
 1. Псалом Асафа. Істинно, добрий Бог до Ізраїля,  
  до чистих серцем
 2. А я?! Ноги мої – ледь не похилилися, хода моя –  
  мов ніщо, збилася
 3. Бо позаздрив я хвалькам – (адже) бачу я мир  
  нечестивих
 4. Бо не тривожаться вони смертю своєю, і шлунок  
  їхній нагодований
 5. У трудах людських їх немає, і з людьми побоїв  
  вони не зазнають
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 6. Тому-то гордощі стали намистом їхнім, шатами 
  насильства покрили вони себе
 7. Від лою вилізло око їхнє, уявлення серця  
  (їхнього) перейшли (всі межі) 
 8. Збиткуються й кажуть зі злістю про гноблення –  
  зі зверхністю кажуть 
 9. Відкрили рота свого проти небес, а язик їхній  
  по землі гуляє
 10. Тому-то і Його народ повертається сюди (до них),  
  і повні води стікаються для них
 11. І мовлять вони: «Звідки знає Бог? І чи є знаття  
  у Всевишнього?»
 12. Отож, нечестиві вони, але ж упевнені навіки,  
  вигналися міццю
 13. Істинно, дарма очищав я серце моє й омивав  
  у невинності долоні мої
 14. І зазнавав побоїв цілими днями і (щось)  
  доказував собі щоранку
 15. (Але) якби я мовив: «Нехай і я сповіщатиму,  
  як вони», то віроломним став би до роду синів  
  Твоїх
 16. І задумався я, щоб розпізнати це – (та) труд  
  це в очах моїх
 17. Аж поки не ввійду я до святинь Божих,  
  аби збагнути мені майбуття їхнє
 18. Істинно, на слизькому Ти ставиш їх, це Ти скинув 
  їх за облуди (їхні)
 19. Як же вмить стали вони спустошенням, щезли,  
  не стало їх від жахіть!
 20. Як сновидіння (забувається), коли прокидаєшся,  
  так, Владико мій, коли підведешся, цуратимешся  
  Ти Свого уявлення (про них)
 21. Бо серце моє сповнюється гіркоти, й нутрощі мої  
  проколоті
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 22. І це я – запальний (такий) й не знаю нічого –  
  звіриною був я Тобі
 23. Та я повсякчас із Тобою, Ти вхопив правицю мою
 24. Ведеш мене за намислом Своїм і до слави  
  долучаєш мене
 25. Хто (ще) в мене на небесах? І на землі з Тобою  
  (нікого іншого) не вподобав
 26. Дійшло краю вже тіло моє й серце моє. Бог –  
  скала серця мого й доля моя повік
 27. Бо отож, ті, що віддаляються від Тебе, гинуть;  
  вигубив Ти всякого, хто зраджував Тебе 
 28. А я?! Близькість до Бога – добро для мене.  
  Поставив я у Владиці моєму Господові притулок  
  свій, аби сповіщати всі заняття Твої

Псалом 74/ 73
 1. Маскіл (зосереджена пісня, повчання). Асафа. 
  Чому, Боже, відкинув (нас) назавжди? (Чому)  
  палахкотить гнів Твій на овець випасу Твого?
 2. Пам’ятай сонм Твій, якого набув Ти здавна,  
  коліно надбання Свого, що виручив Ти, гору  
  Сіон, на якій Ти оселився
 3. Піднеси ступні Свої до цих руїн нескінченних,  
  до всього зла, що вчинив ворог у святині
 4. Ревіли недруги Твої всередині Твого місця  
  зібрань, поставили (там) натомість наших свої  
  знаки
 5. Здається, що вони, мов ті, що підносять сокири  
  на сплетені між собою дерева 
 6. І тепер різьблення (святині) сокирою й ломами  
  розбивають ураз
 7. Віддали вогню святиню Твою, дощенту  
  опорочили обитель імені Твого
 8. Промовили в серці своєму: «Згнобімо їх усіх разом!» 
  Спалили всі місця зібрань Божих на землі
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 9. Знаків наших ми вже не побачили, немає більше  
  пророка; немає з нами, хто знав би: допоки?
 10. Допоки, Боже, глумитиметься недруг?  
  Чи це вже назавжди ворог нехтуватиме іменем  
  Твоїм?
 11. Чому відвертаєш руку Твою й правицю Твою?  
  Від самого Свого нутра поклади край (цьому)!
 12. (Адже Ти), Боже, – віддавна Цар мій, Той,  
  Хто чинить спасіння всередині землі
 13. Це Ти море розділив силою Своєю, потрощив  
  голови чудовиськ водяних
 14. Це Ти розгромив голови Левіятана, даєш його  
  за поживу народу пустелі 
 15. Це Ти висік джерело й ручай; це Ти висушив ріки,  
  що не пересихають
 16. Це Твій день, і ніч також Твоя; це Ти утвердив  
  світло й сонце
 17. Це Ти поставив усі границі землі, літо й зиму –  
  це Ти заснував їх 
 18. Пам’ятай це! Ворог глумився над Господом,  
  і народ ниций нехтував іменем Твоїм
 19. Не віддавай живності (хижій) душу горлиці  
  Твоєї, життя стражденних Твоїх не забувай  
  ніколи
 20. Зглянься на заповіт! Бо домівлями насильства  
  наповнилися закутки землі
 21. Нехай же не повернеться гнаний у ганьбу!  
  Стражденний і нужденний нехай хвалять ім’я  
  Твоє!
 22. Встань, Боже, займись тяжбою Своєю!  
  Пам’ятай, як ниций глумився над Тобою цілими  
  днями! 
 23. Не забувай голосу недругів Твоїх, вирування  
  повсталих на Тебе, що зводиться повсякчас! 
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Слава... і нині... 
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі).  

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочилих 

рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... (імена), до-
бродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали життя своє за 
волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх православних 
християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї ласки й мило-
сердя потребує, і прости всі гріхи їхні, вільні й невільні, і 
даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 75/ 74
 1. Вказівка керівникові: (на мелодію) «Аль ташохет  
  (Не занапасти)!». Псалом Асафа. Пісня
 2. Сповідуємо Тебе, Боже, сповідуємо! Й ім’я Твоє  
  близько! Сповіщалося про Твої дивовижі
 3. (Ти кажеш:) «Як виберу належний час, судитиму 
  Я справедливо
 4. Розм’якла земля і всі насельники її, та Я відміряв  
  стовпи її. Села 
 5. Мовлю хвалькам: “Не хваліться!” і нечестивцям:  
  “Не підносьте рога!
 6. Не підносьте на висоту рога вашого, (не) кажіть  
  зухвало, (напруживши) шию!”»
 7. Бо не зі сходу й не з заходу й не з пустелі  
  піднесення
 8. Бо це Бог – суддя: цих попирає, а цих – підносить
 9. Бо чаша – в руці Господа, повна вина пінистого,  
  приправленого. Її Він простягнув, і питимуть  
  всі нечестиві землі з неї все, що стече,  
  аж до самої гущі
 10. А я виголошуватиму повік, нехай виспівуватиму  
  я Богу Якова, (Тому, Хто мовить:) 
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 11. «І всі роги нечестивців Я зрубаю, а роги  
  праведника – піднесуться!»

Псалом 76/ 75
 1. Вказівка керівникові: на струнних інструментах. 
  Псалом Асафа. Пісня
 2. Знаний в Юдеї Бог, в Ізраїлі – велике ім’я Його
 3. І було в Салемі укриття Його, і на Сіоні –  
  обійстя Його
 4. Там потрощив Він стріли лука, щит і меч,  
  і (знаряддя) війни. Села
 5. Це Ти – осяйний, величніший за гори хижі
 6. Дужі серцем стали здобиччю, задрімали сном  
  своїм, і не знайшли вже всі міцні чоловіки рук  
  своїх
 7. Від докору Твого, Боже Якова, впали підкошеними  
  й колісниця, й кінь
 8. Це Ти грізний, це – Ти! І хто встоїть перед лицем  
  Твоїм у час гніву Твого?
 9. Із небес Ти дав почути як розсудив: земля  
  злякалася й затихла
 10. Коли Бог повстав на суд (правий), аби спасти всіх 
  стражденних землі. Села
 11. Бо й пересердя людське сповідує Тебе, а залишок  
  його Ти приперіжеш
 12. Пообіцяйте й воздайте Господу Богу вашому!  
  Усі, хто довкола Нього, нехай приносять дар  
  Йому Грізному!
 13. Він вибиває дух князів, страшний Він для царів  
  землі

Псалом 77/ 76
 1. Вказівка керівникові: Єдутуну. Асафа. Псалом
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 2. Голос мій – до Бога, й нехай кликатиму я;  
  голос мій – до Бога, і вислухає Він мене
 3. Владики мого прагнув я в день скрути моєї,  
  (всю) ніч рука моя тягнулась і не мліє;  
  відмовилась душа моя від жалю (до мене)
 4. Нехай пам’ятатиму я Бога – й нехай непокоїтимусь;  
  нехай пройматимуся – і замре дух мій. Села
 5. Охопив Ти повіки очей моїх; уражений я  
  й не можу сказати
 6. Задумався я про дні минулі, роки вічності
 7. Нехай пам’ятатиму мелодію мою вночі, нехай  
  ремствуватиму із серцем моїм – і дух мій  
  розібрався б
 8. Невже навіки зоставляє Владика мій і не буде  
  прихильний ніколи?
 9. Невже настав край благоволінню Його назавжди,  
  (невже так) звершилася мова (Його) з роду в рід?
 10. Невже забув Бог милувати, невже закрив Він  
  у гніві щедроти Свої? Села
 11. І мовив я: «Мов пронизало мене: це – зміна  
  правиці Всевишнього!»
 12. Пригадаю (тоді) діяння Господа – нехай згадаю  
  дивовижу Твою віддавна
 13. І задумаюсь про кожен учинок Твій, і нехай  
  пройматимуся я справами Твоїми 
 14. Боже, путь Твоя – у святості! Хто бог великий,  
  як Бог (наш)?
 15. Це Ти Бог, Який творить дива; знаний Ти  
  в народах силою Своєю
 16. Ти виручив раменом народ Свій, синів Якова  
  та Йосипа. Села
 17. Бачили Тебе води, Боже, бачили Тебе води –  
  тремтять, навіть безодні здригаються 
 18. Дощили хмари густі, голос подавали хмари,  
  розліталися стріли Твої (повсібіч)
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 19. Голос грому Твого – у вихорі, блискавиці  
  освітили всесвіт, земля здригнулася і задрижала 
 20. Путь Твоя – у морі, й шляхи Твої – у водах  
  великих, і сліди Твої – непізнані
 21. Вів Ти народ Свій, як овець, рукою Мойсея  
  й Аарона

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 6 Страшного дня пришестя Твого, Христе, 
жахаюся, і неминучого суду боюся, Господи. Жахаюсь і 
тремчу, бо маю безліч тяжких гріхів. Але Ти, як Мило-
стивий Бог, раніше кінця мого наверни і спаси мене, 
Спасе мій Многомилостивий. 

Слава... Господи, коли поставиш престол Твій на суд 
і перед Тобою стануть усі люди, тоді цар не стане вище 
за воїна і не відрізниться володар від раба: кожен бо від 
своїх діл або прославиться, або осоромиться. 

І нині... Чиста Діво Богомати, великих дарів Ти спо-
добилася, бо тілом породила Єдиного від Святої Тройці, 
Христа Життєдавця, на спасіння душ наших. Господи, 
помилуй (40 разів). 
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Молитва Господи Боже наш, у милості Багатий і в 
щедрості Неосяжний; Єдиний єством Безгрішний, що 
ради нас став людиною в усьому, крім гріха! Почуй у 
час цей благання моє, бо я немічний і вбогий, я не маю 
добрих діл, і серце моє тривожиться в мені. Бо знаєш 
Ти, Всевишній Царю і Господи неба й землі, що я всю 
молодість мою у гріхах прожив і за примхами тіла мого 
ходив; я став був посміховиськом для диявола, бо завж-
ди ходив за його порадою, а, валяючись у болоті при-
страстей, я запаморочив розум свій від дитинства й до-
нині. Я ніколи не виконував волі Твоєї святої; бувши в 
полоні гріха та диявола, я ніколи не думав про нестерп-
ний гнів Твій на грішників та вогняну геєну, що жде 
їх, а, впавши у відчай, я не приходив до розуму і тим 
позбавив себе Твоєї ласки. Якого тільки гріха я не зро-
бив? Якого діла диявольського я не вчинив? Якого блу-
додіяння я з насолодою безоглядно не виконав? Розум 
гидкими думками сквернив, тіло пристрастями загноїв, 
душу поганими бажаннями забруднив, усім моїм не-
щасним тілом служити гріхові полюбив. І хто не плакав 
від мене, жорстокого? Хто не ридав від мене, несправед-
ливого? Це я один так тяжко прогнівив Тебе, Владико, 
це я один гнів Твій на себе розпалив. Це тільки я таке 
лукавство перед Тобою вчинив. Я перевищив у гріхах 
усіх грішників, бо грішив свідомо і нестримано. Але ж 
Ти, Многомилостивий і Милосердний Людинолюбче, 
чекаєш навернення грішника, тому і я віддаю себе на 
страшний і нестерпний суд Твій і, серцем обіймаючи 
пречисті Твої ноги, з глибини душі взиваю: очисти,  
Господи, прости, зглянься на неміч мою, прихилися на 
слабкість мою, почуй благання моє і сліз моїх не від-
кинь; прийми мене, що каюся, поверни мене як блуд-
ного, прийми мене наверненого і прости, як видужую-
чого. Бо Ти ж не призначив покаяння для праведного і 
прощення даєш не тим, що не згрішили, а призначив 
покаяння для мене, грішного, за все погане, чим я Тебе 
прогнівив. І ось я, наче без одягу, стою перед Тобою, 



Кафизма деcята 

Господи Серцевідче, сповідаючи гріхи мої, бо не можу 
очей підняти й побачити висоту небесну, згорблений 
під тягарем моїх гріхів. Молю Тебе: просвіти очі серця 
мого, дай мені сльози покаяння та нестримне бажання 
виправлення, щоб я з доброю надією та певністю пе-
рейшов до вічного життя, завжди хвалячи і благослов-
лячи всесвяте ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа і 
нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Псалом 78/ 77
 1. Маскіл (зосереджена пісня, повчання). Асафа.  
  Вислухай, народе мій, закон мій; прихиліть вухо  
  ваше до мови вуст моїх
 2. Нехай відкрию я у притчі рота свого, нехай  
  пригадаю загадки давні
 3. Які чули ми й пізнали їх, і батьки наші повідали нам
 4. Не приховуватимемо від синів їхніх, оповідаючи  
  роду майбутньому похвали Господа й силу Його,  
  й дивовижі Його, які робив Він
 5. І встановив свідчення в Якові й поклав закон  
  в Ізраїлі, що призначив батькам нашим,  
  аби дали вони знати їх синам своїм
 6. Аби знав рід майбутній – сини, що мають  
  народитися, – щоб як постануть вони,  
  то сповістили й своїм синам
 7. Щоби на Бога покладали певність свою, щоби  
  не забували діяння Божі, щоби заповіді Його  
  охороняли
 8. Щоби не були, як батьки їхні – рід непокірний  
  і норовливий, рід із хитким серцем і не вірний  
  Богові духом своїм
 9. Сини Єфрема, озброєні, стрільці з лука,  
  (та) перемінилися вони в день борні
 10. Не стерегли вони заповіту Божого й у законі Його 
  відмовлялися ходити
 11. І забули справи Його й дивовижі Його,  
  що показав Він їм
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 12. Перед батьками їхніми зробив Він дивне в землі  
  Єгипетській, на полі Цоан 
 13. Розсік Він море й дав перейти їм, і поставив води  
  як стіну
 14. І вдень вів їх у хмарі, а всю ніч – у світлі вогню
 15. Розсікав скали в пустелі й напоїв їх,  
  як із безодень великих
 16. Із скелі вивів струмки і звів води як ріки
 17. Та вони продовжували грішити перед Ним,  
  опираючись Усевишньому й на сухій (землі)
 18. І перевіряли Бога в серці своєму, коли просили 
  їжі для душі своєї
 19. І говорили проти Бога, мовили: «Чи у змозі Бог  
  наготувати трапезу в пустелі?
 20. Адже ударив Він скалу, й потекли води, й потоки  
  заливають. Та чи у змозі Він і хліб дати?  
  Чи доправить м’ясо народові Своєму?»
 21. Тому-то як почув Господь, то розлютився,  
  й вогонь розгорівся на Якова, і гнів на Ізраїля звівся
 22. Бо не вірили вони в Бога й не покладалися  
  на спасіння Його
 23. А (це ж) Він велів хмарам зверху і двері небес  
  відкрив
 24. І манну дощем послав на них, щоб їли, й зерно  
  небесне дав їм
 25. Їв чоловік хліб дужих – (це) Він посилав поживу  
  їм до ситості
 26. Він піднімав східний вітер у небесах і водив вітер  
  південний силою Своєю
 27. І м’ясо, як порох, посилав дощем на них, і птаство  
  крилате – як пісок морський
 28. І навалив (це) посеред табору, довкола обителей  
  (їхніх)
 29. І їли вони й наситились вельми; що жадали  
  вони – доставив Він їм 
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 30. (Та ще) не відійшли вони від жадання свого,  
  ще їжа їхня була в них у роті
 31. Як гнів Божий зійшов на них, повбивав  
  угодованих їхніх і юнаків Ізраїльських нагнув
 32. (Та незважаючи) на все це вони продовжували  
  грішити й не вірили в дивовижі Його
 33. Тому поклав Він край дням їхнім у марноті  
  й рокам їхнім – у жаху
 34. (Лиш) коли вбивав Він їх, тоді прагнули вони  
  Його, тоді наверталися і здосвіта шукали Бога
 35. І згадували, що Бог – скала їхня, що Бог  
  Всевишній – Той, Хто виручає їх 
 36. І вмовляли Його устами своїми, та на язику  
  їхньому – неправда для Нього 
 37. І не було серце їхнє непохитним перед Ним,  
  і не вірили вони в заповіт Його 
 38. А це ж Він, Милосердний, пробачає заблуду  
  й не занапащає, і багато разів відвертає гнів Свій,  
  і не сердиться Він щоразу
 39. Він же пам’ятав, що плоть вони, вітер, що гуляє  
  й не вертається
 40. Скільки разів опиралися Йому в пустелі,  
  завдавали болю Йому в пустині?!
 41. Знову й знову перевіряли Бога, й (питалися)  
  знаків у Святого Ізраїлевого
 42. Не пам’ятали вони руки Його, дня, коли викупив  
  Він їх від недруга
 43. Коли ставив Він знаки Свої в Єгипті й чудеса Свої  
  на полі Цоан
 44. Коли перетворив на кров води їхні, із струмків  
  своїх не могли вони пити
 45. Посилав на них ройовиська (комах),  
  що пожирали їх, і жаб, аби занапастили вони їх
 46. Віддавав гусені врожай їхній, і труд їхній – сарані
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 47. Градом побивав виноградину їхню,  
  приморозком – сикомори їхні
 48. Худобу їхню піддавав градові й стада їхні –  
  стрілам вогняним
 49. Посилав на них гнівне шаленство Своє, лють  
  і нещадність, і скруту – навалу ангелів злих
 50. Торував стежку для гніву Свого, душу їхню  
  не щадив від смерті й життя їхнє віддавав  
  моровиці
 51. І вразив усякого первістка в Єгипті, початки  
  чоловіків у наметах Хамових
 52. А Свій народ піднімав, як овець, і водив їх,  
  як отару, пустелею
 53. І надійно вів їх, й не було в них страху, а ворогів  
  їхніх море покрило 
 54. І привів їх до границі святої Своєї, до гори цієї,  
  що набув правицею Своєю
 55. І прогнав від лиця їхнього племена, (чию землю)  
  кинув їм у надбання, і в наметах їхніх оселив  
  коліна Ізраїля
 56. Та вони перевіряли й опиралися Богу  
  Всевишньому і свідчень Його не стерегли
 57. І відступалися вони й віроломними були,  
  як батьки їхні, перемінювалися, як лук оманливий 
 58. І зли́ ли Його висотами своїми й бовванами  
  своїми розпалювали Його
 59. Почув Бог і розлютився і вельми зневажив Ізраїля
 60. І залишив обитель в Шило, намет, де перебував  
  Він серед людей
 61. І силу Свою дав у полон й окрасу Свою – в руку 
  недруга
 62. І народ Свій віддав мечу і на надбання Своє  
  розлютився
 63. Юнаків його вогонь пожер, і юнкам його  
  не співали пісень (весільних)
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 64. Священники його падали від меча, й удовиці  
  його не оплакували
 65. Та прокинувся, як від сну, Владика мій, як дужий,  
  що вином був звалений
 66. І вразив недругів його ззаду – навіки нарузі  
  піддав їх
 67. І зневажив Він намет Йосипа й коліно Єфрема  
  не обрав
 68. А обрав Він коліно Юдине, гору Сіон,  
  яку полюбив
 69. І збудував святиню Свою, як вишнє – як землю,  
  (котру) заснував повік
 70. І обрав Давида, слугу Свого, й забрав його  
  з кошар овечих
 71. Від турботи про овець, що годують ягнят, привів  
  його, щоби пасти йому Якова, народ Його  
  й Ізраїля, надбання Його
 72. І той пас їх у бездоганності серця свого  
  й водив їх у розумності рук своїх 

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 79/ 78
 1. Псалом Асафа. Боже, увійшли племена  
  до надбання Твого, спаплюжили храм Твій  
  святий, поклали Єрусалим у руїну
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 2. Віддали трупи слуг Твоїх на поживу птаству  
  небесному, тіла побожних Твоїх – живності  
  земній
 3. Вилили кров їхню, як води, навколо Єрусалима,  
  й нікому було поховати (їх)
 4. Стали ми наругою сусідам нашим, насмішкою  
  і глузами тим, хто довкола нас
 5. Допоки, Господи? Чи гніватимешся назавжди,  
  палатиме ревність Твоя, як вогонь?
 6. Вилий пересердя Твоє на племена, що не знали  
  Тебе, й на царства, що до імені Твого не взивали
 7. Бо пожерли вони Якова й домівлю його спустошили
 8. Не пам’ятай нам прогріхів раніших! Нехай  
  поспішають нам назустріч щедроти Твої,  
  бо ослабли ми вельми
 9. Допоможи нам, Боже спасіння нашого, для слави  
  імені Твого! І врятуй нас і пробач гріхи наші  
  заради імені Твого!
 10. Чому мовлять племена: «Де ж Бог їхній?» Нехай  
  на очах наших стане відомою в племенах помста  
  за пролиту кров слуг Твоїх
 11. Нехай прийде перед лице Твоє стогін в’язня;  
  величчю рамена Твого вбережи тих,  
  кому призначено померти
 12. І сусідам нашим поверни всемеро на них самих  
  наругу їхню, якою вони глумилися над Тобою,  
  Владико мій
 13. А ми народ Твій, вівці випасу Твого,  
  сповідуватимемо Тебе повік, із роду в рід  
  сповіщатимемо хвалу Тобі

Псалом 80/ 79
 1. Вказівка керівникові: на шошанім  
  (музичні інструменти чи мелодія Лілей).  
  Ейдут (свідчення). Асафа псалом
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 2. Вислухай, пастирю Ізраїля, що водить Йосипа,  
  як овець! Явись у сяйві, Той, Хто возсідає  
  на херувимах!
 3. Перед лицем Єфрема й Бен’ямина й Манасії  
  підведи могуття Твоє і прийди для спасіння  
  нашого
 4. Боже! Поверни нас і осяй лицем Твоїм,  
  аби спастися нам!
 5. Господи Боже сил, допоки палахкотітимеш Ти  
  (гнівом) на молитву народу Твого?
 6. Годував Ти їх хлібом сліз і напував слізьми  
  не мірою
 7. Ставиш Ти нас розбратом для сусідів наших,  
  і вороги наші насміхаються собі (над нами)
 8. Боже сил! Поверни нас, і осяй лицем Твоїм,  
  аби спастися нам!
 9. Підняв Ти виноградину з Єгипту, прогнав  
  племена, а її насадив
 10. Ти звільнив місце для неї, й пустила вона коріння 
  своє, й наповнила землю
 11. Вкрилися гори тінню її, і віття її – як кедри Божі 
 12. Випускає вона гілки свої до моря й парості свої – 
  до ріки 
 13. Для чого проломив Ти огорожі її? Щоб усі,  
  хто проходить дорогою, обривали її?
 14. Підриває її вепр лісовий, і тварина польова  
  пасеться з неї
 15. Повернися! Молю, Боже сил! Поглянь з небес  
  і побач, і навідай виноградину цю
 16. Лозину, що насадила правиця Твоя, й дÓріст,  
  що зміцнював Ти для Себе
 17. Спалена вона вогнем, підрубана – згинуть  
  від докору лиця Твого ті, (хто зробив це)
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 18. Нехай буде рука Твоя на чоловікові правиці Твоєї, 
  на синові людському, якого зміцнював Ти  
  для Себе!
 19. І ми не відступимо від Тебе; даси жити нам –  
  і до імені Твого ми взиватимемо
 20. Господи Боже сил! Поверни нас, осяй лицем  
  Твоїм, аби спастися нам!

Псалом 81/ 80
 1. Вказівка керівникові: на гіттіт (музичний  
  інструмент чи наспів). (Псалом) Асафа
 2. Святкуйте Богові, силі нашій; викрикуйте Богові  
  Якова!
 3. Здійміть спів і дайте бубна, ліру солодку з арфою
 4. Сурміть у ріг, як новий місяць стане,  
  як виповниться день свята нашого
 5. Бо настанова це Ізраїлю, присуд Бога Якова 
 6. Свідченням Йосипу поставив Він її, коли  
  той вийшов на землю Єгипетську (й сказав:)  
  «Чую я мову, якої не знав»
 7. (Тоді сказано було:) «Вирівняв Я спину його  
  від тягаря, долоні його вільні від коша важкого
 8. У скруті взивав ти, й звільнив Я тебе, озвався  
  до тебе у покрові грому, випробував тебе на водах 
  Мериви. Села
 9. Слухай, народе Мій, аби міг Я застерегти тебе,  
  Ізраїлю: якби ж ти Мене послухався!
 10. Не буде в тебе бога чужого, й не вклонятимешся  
  ти богу незнайомому!
 11. Це Я – Господь, Бог твій, що звів тебе із землі  
  Єгипетської! Відкрий широко рота свого,  
  аби Я наповнив його!»
 12. Та не слухав народ Мій голосу Мого, й Ізраїль  
  не погодився зі Мною
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 13. І пустив Я його у сваволі серця їхнього –  
  ходитимуть вони у замірах своїх
 14. О, якби ж народ Мій слухав Мене, Ізраїль путями  
  Моїми якби ходив
 15. Умить покорив би ворогів їхніх і на недругів їхніх 
  повернув би руку Свою
 16. Ненависники Господа підлещувалися б до нього  
  (Ізраїля), й час (такої долі) їхньої був би повік
 17. І годував би (Господь) його добірною пшеницею – 
  і медом зі скали наситив би Я тебе (Ізраїлю)!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 82/ 81
 1. Псалом Асафа. Став Бог твердо у сонмищі богів,  
  серед богів судить Він:
 2. «Допоки судитимете несправедливо й лиця  
  нечестивих здійматимете? Села
 3. Судіть (праведно) бідолашного й сироту,  
  стражденному й убогому чиніть праведно
 4. Визволяйте бідолашного й нужденного, від руки 
  нечестивих рятуйте
 5. Не знали вони й не збагнуть, у темені ходять;  
  хитаються всі підвалини землі



Кафизма одинадцята 

130

 6. Я ж промовив: “Боги – ви, й сини Всевишнього –  
  всі ви!
 7. Однак, як людина, помрете і, як будь-хто  
  з можновладців, упадете”»
 8. Устань, Боже, суди (праведно) землю,  
  бо це Ти надбаєш усі племена!

Псалом 83/ 82
 1. Пісня. Псалом Асафа
 2. Боже, не вмовкай! Не мовчи й не втихомирся,  
  Боже!
 3. Бо ось, непокояться вороги Твої, підняли голову 
  ненависники Твої 
 4. Проти народу Твого хитру раду чинять і проти  
  тих, кого Ти бережеш, домовляються
 5. Мовили вони: «Ідіть! І зітрімо їх як плем’я,  
  і більше не згадуватиметься ім’я Ізраїля»
 6. Бо однодушно домовилися вони – проти Тебе 
  складають угоду
 7. Намети Едома й ісмаїлтяни, Моав і гагрітяни
 8. Гевал і Амон і Амалік, Філістія з мешканцями  
  Тира
 9. Ще й Ашшур приєднався до них – стали вони  
  раменом синам Лотовим. Села
 10. Зроби їм, як Мідіянові, як Сісрі, як Явінові  
  при потоці Кішон
 11. Що знищені були в Ен-Дорі, що стали гноєм  
  для землі
 12. Поклади їм, вельможам їхнім, як Ореву і як Зееву  
  і як Зеваху і як Цалмуні, – всім князям їхнім
 13. Що мовили: «Успадкуймо собі домівлі Божі!» 
 14. Боже мій, поклади їх, як перекотиполе, як солому  
  перед лицем вітру
 15. Як вогонь пожирає ліс і як полум’я обпалює гори
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 16. Так гнатимеш Ти їх бурею Своєю й стривожиш  
  їх грозою Своєю
 17. Наповни лиця їхні безчестям, аби ім’я Твоє  
  вони вишукували, Господи! 
 18. Нехай осоромляться вони і стривожаться  
  нехай на віки вічні, й нехай знеславляться вони  
  і згинуть
 19. І нехай пізнають вони, що це – Ти, Єдиному Тобі  
  ім’я – Господь, Всевишній Ти над усією землею!

Псалом 84/ 83
 1. Вказівка керівникові: на гіттіт (музичний  
  інструмент чи наспів). Синів Кораха.  
  Псалом
 2. Які ж вони любі – обителі Твої, Господи сил!
 3. Прагнула, і вже краю дійшла, душа моя до обійсть 
  Господніх; серце моє й тіло моє вигукують  
  до Бога Живого 
 4. Навіть птаха знайшла дім і ластівка гніздо собі,  
  де кладе пташенят своїх; (усе це) жертовники  
  Твої, Господи сил, Царю мій і Боже мій!
 5. Щасливі, хто живе у домі Твоєму, –  
  ще і ще хвалитимуть вони Тебе! Села
 6. Щаслива людина, чия сила – в Тобі, в чиїх  
  серцях – (Твоя) дорога
 7. Ті, що проходять долиною Баха, роблять  
  її джерелом, ще й благословеннями огортає  
  її ранній дощ
 8. Ходять вони від моці до моці – явиться це Богові  
  в Сіоні
 9. Господи Боже сил, почуй молитву мою! Вислухай,  
  Боже Якова! Села
 10. Щите наш! Дивися, Боже, глянь на лице  
  помазаника Твого!
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 11. Бо день в обійстях Твоїх кращий за тисячу  
  (інших). Обрав я стояти перед порогом дому  
  Божого, аніж жити в наметах нечестя 
 12. Бо сонце й щит – це Господь Бог! Благодать  
  і славу дає Господь, не позбавляє добра тих,  
  хто ходить непорочно
 13. Господи сил! Щаслива людина, що на Тебе  
  покладається! 

Псалом 85/ 84
 1. Вказівка керівникові: синів Кораха. Псалом
 2. Господи, прихильним був Ти до землі Своєї;  
  повернув (щасливу) долю Якова
 3. Відпустив Ти прогріх народу Свого, покрив  
  усякий гріх їхній. Села
 4. Забрав усяку лють Свою, відвернувся  
  від шаленства гніву Свого
 5. Поверни нас, Боже спасіння нашого, і припини  
  злість Свою на нас 
 6. Невже повік гніватимешся на нас,  
  простягуватимеш гнів Свій із роду в рід?
 7. Невже Ти не даси нам життя знову, щоб народ  
  Твій радів Тобі?
 8. Яви нам, Господи, благовоління Своє, і спасіння  
  Своє Ти даватимеш нам
 9. Нехай почую я, що каже Бог Господь, бо каже Він  
  мир народові Своєму й побожним Своїм,  
  аби не поверталися вони до запальності
 10. Істинно, близьке до тих, хто боїться Його,  
  спасіння Його, щоби слава залишилася в землі  
  нашій
 11. Благовоління й істина зустрілися, праведність  
  і мир поєдналися
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 12. Істина із землі проростає, і праведність визирає  
  з небес
 13. Ще й добро дасть Господь, і земля наша дасть  
  урожай свій
 14. Праведність ітиме перед лицем Його, і нехай  
  поставить Він на путь ступні Свої!

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий 
Безсмертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, 
і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 7 Маючи ліки покаяння, приступи, душе 
моя, зі сльозами взиваючи: Лікарю душ і тіл, Людино-
любче, визволи мене від тяжких моїх гріхів. Прирівняй 
мене до блудниці, розбійника й митаря і даруй мені, 
Боже, беззаконь моїх прощення та спаси мене. 

Слава... Митаревого покаяння я не наслідував і сліз 
блудниці я не пролив, боюсь отакого свого засліплення 
й невиправлення, Ти ж милосердям Твоїм спаси мене, 
Христе Боже, як Людинолюбець. 

І нині... Богородице Діво пречиста! Моли Сина Твого з 
небесними силами, щоб раніше кінця мого дарував мені 
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прощення гріхів моїх і велику милість. Господи, поми-
луй (40 разів). 

Молитва Засвіти в серцях наших, Людинолюбче 
Владико, нетлінне світло Твого богопізнання, і очі ро-
зуму нашого розкрий на розуміння євангельської Твоєї 
науки. Дай нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб, 
перемігши всі тілесні пристрасті, ми провадили духов-
не життя, думали й чинили все угодне Тобі. Бо Ти є 
світло душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі славу відда-
ємо, із Предвічним Твоїм Отцем і Всесвятим і Благим і 
Животворчим Твоїм Духом і нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.
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Псалом 86/ 85
 1. Молитва Давида. Прихили, Господи, вухо Твоє!  
  Озвися до мене, бо стражденний і нужденний я!
 2. Стережи душу мою, бо побожний я! Спаси Ти,  
  Боже мій, слугу Твого, що на Тебе покладається
 3. Помилуй мене, Владико мій, бо до Тебе взиваю  
  я цілими днями
 4. Порадуй душу слуги Твого, бо до Тебе, Владико  
  мій, душу мою здіймаю
 5. Бо це Ти, Владико мій, добрий і охоче прощаєш,  
  і велике благовоління Твоє до всіх, хто взиває до Тебе
 6. Вислухай, Господи, молитву мою і зваж на голос  
  благань моїх
 7. У день скрути моєї взиваю я до Тебе, бо озвешся  
  Ти до мене
 8. Немає серед богів такого, як Ти, Владико мій, 
  і діл немає таких, як Твої
 9. Усі племена, що створив Ти, прийдуть  
  і вклоняться перед лицем Твоїм, Владико мій,  
  і вшанують ім’я Твоє
 10. Бо це Ти – великий і твориш дивовижі.  
  Це Ти – Бог, Єдиний Ти!
 11. Укажи мені, Господи, путь Твою – ходитиму  
  я в істині Твоїй; зроби серце моє неподільним –  
  щоб тільки імені Твого боятися мені
 12. Нехай сповідуватиму я Тебе, Владико мій, Боже  
  мій, кожним кутком серця мого, й нехай  
  шануватиму ім’я Твоє повік
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 13. Бо велике благовоління Твоє до мене, і врятував  
  Ти душу мою від шеолу найглибшого 
 14. Боже, зухвалі повстали на мене, й сонмище  
  страхітливих вишукувало душу мою – а Тебе  
  не ставили вони перед собою 
 15. А це ж Ти, Владико мій, Бог милосердний  
  і щедрий, неквапний у гніві й великий  
  у благоволінні й істині
 16. Зглянься наді мною і помилуй мене, слузі Твоєму  
  дай силу Твою і спаси сина служниці Твоєї
 17. Сотвори мені знак на добро, аби побачили  
  ненависники мої, аби осоромились, бо це Ти,  
  Господи, допоміг мені й пожалів мене

Псалом 87/ 86
 1. Синів Кораха. Псалом. Пісня. Основа його –  
  на горах святих
 2. Любить Господь брами Сіона понад усі обителі  
  Якова
 3. Славне кажеться про тебе, місто Боже! Села
 4. Згадаю я Рагав і Вавилон серед тих, хто знає  
  мене. Отож, Філістія і Тир з Ефіопією (скажуть:)  
  «Цей народився там!»
 5. А про Сіон мовитиметься:  
  «І цей, і той народилися в ньому!» І Всевишній  
  Сам утвердить його
 6. Господь сповістить, коли писатиме про народи:  
  «Цей народився там!» Села
 7. І ті, хто співає, і ті, хто танцює (скажуть:)  
  «Усі джерела мої – в тобі (місто Боже)!» 

Псалом 88/ 87
 1. Пісня. Псалом синів Кораха. Вказівка керівникові:  
  на махалат (музичний інструмент чи мелодія).  
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  Для голосного співу. Маскіл (зосереджена пісня,  
  повчання) Геймана Езрагіта
 2. Господи, Боже спасіння мого! Удень я кликав,  
  і вночі – перед Тобою
 3. Нехай же ввійде молитва моя перед лице Твоє,  
  прихили вухо Твоє до крику мого
 4. Бо наситилася вже злим душа моя, і життя моє  
  досягло вже шеолу
 5. Вважали мене (разом) з тими, що сходять до ями,  
  за людину безпомічну вже 
 6. (Що покинута) поміж мертвих, вільна вже; така,  
  як забиті, що в труні лежать, що Ти їх не згадуєш  
  більше, і відтяті вони від руки Твоєї
 7. Поклав Ти мене до ями найглибшої, до закутків,  
  до глибин
 8. Налягло на мене пересердя Твоє, й усіма  
  навалами Своїми виснажив Ти (мене). Села
 9. Віддалив Ти знайомих моїх від мене, зробив мене 
  осоружним для них; обмежений (звідусіль) я 
  й не можу вийти
 10. Око моє зморилося від страждання, взивав  
  я до Тебе, Господи, щодня, простягав до Тебе  
  долоні свої
 11. Невже мертвим чинитимеш Ти дивне? Чи мерці  
  постануть і сповідуватимуть Тебе? Села
 12. Невже в труні сповіститься про благовоління  
  Твоє, в аваддоні – про вірність Твою?
 13. Невже в пітьмі пізнається дивовижа Твоя  
  і в землі забуття – праведність Твоя?
 14. А це ж я, Господи, до Тебе волав, і моя молитва  
  вранці стрічає Тебе
 15. Чому ж, Господи, відкидаєш душу мою, ховаєш  
  лице Твоє від мене?
 16. Стражденний я, такий, що змалку конаю,  
  мотороші Твої поніс – нехай вже зомлію
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 17. Шаленства Твої наді мною пронеслися, страхіття 
  Твої вигубили мене
 18. Цілими днями обступали вони мене, як води,  
  разом облягали мене
 19. Того, хто любить мене, й приятеля віддалив Ти  
  від мене, знайомі мої – по закутках

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 89/ 88
 1. Маскіл (зосереджена пісня, повчання)  
  Ейтана Езрагіта
 2. Нехай співатиму я про благовоління Господні  
  навіки, нехай звіщатиму ротом моїм вірність  
  Твою з роду в рід
 3. Бо мовив я: «Благовоління навіки будується;  
  у небесах, у них утверджуєш Ти вірність Свою»
 4. (Бо й Ти казав:) «Уклав Я заповіт з обраним  
  Моїм, присягнувся Давидові, слузі Моєму: 
 5. Нащадків твоїх утверджу довіку і трон твій зведу  
  в рід і рід!» Села
 6. І сповідуватимуть небеса дивовижу Твою,  
  Господи, ще й вірність Твою в зібранні святих
 7. Бо хто у хмарі зрівняється з Господом, хто зможе  
  бути схожий на Господа серед синів богів?
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 8. Страшаться Бога у великій раді святих, і боїться  
  Його кожен довкола Нього
 9. Господи Боже сил! Хто могутній, як Ти, Господи?  
  І вірність Твоя довкола Тебе
 10. Це Ти правиш над величчю моря; коли здіймаються 
  хвилі його, це Ти втихомирюєш їх
 11. Це Ти розтоптав Рагава, став він як забитий;  
  раменом сили Своєї розсипав Ти ворогів Своїх
 12. Твої небеса, й земля – Твоя також; всесвіт і його  
  повноту – це Ти заснував їх
 13. Північ і південь – це Ти створив їх; Тавор  
  і Хермон святкують з іменем Твоїм
 14. Твоє – рамено з могуттям, сильна рука Твоя,  
  правиця Твоя підноситься
 15. Праведність і суд (правий) – основа престолу  
  Твого; благовоління й істина випереджають лице  
  Твоє
 16. Щасливий народ, що знає радісний гук! У світлі  
  лиця Твого ходять вони, Господи!
 17. В імені Твоєму веселяться вони цілими днями  
  і праведністю Твоєю підносяться
 18. Бо окраса сили їхньої – це Ти, й у прихильності  
  Своїй підносиш Ти рога нашого
 19. Бо щит наш Господу належить, і цар наш –  
  Святому Ізраїля
 20. Тоді казав Ти у видінні побожним Своїм  
  і промовляв: «Поміч поставив Я дужому, підніс  
  обраного з народу
 21. Знайшов Я Давида, слугу Свого, святим єлеєм  
  помазав його
 22. Того, на кому рука Моя утвердиться,  
  кого й рамено Моє зміцнюватиме
 23. Ворог не спустошить його, й син неправедності  
  не виснажить його
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 24. І розтовчу Я недругів його з-перед лиця його  
  й ненависників його розіб’ю
 25. І вірність Моя і благовоління Моє – з ним,  
  і іменем Моїм піднесеться ріг його 
 26. І покладу на море руку його і на ріки – правицю  
  його
 27. Він же взиватиме до Мене: “Це Ти – батько мій,  
  Бог мій, скала спасіння мого!”
 28. Я ж навіть первістком призначу його, найвищим  
  над царями земними
 29. Повік берегтиму благовоління Моє на ньому,  
  й заповіт Мій вірним буде йому
 30. І поставлю нащадків його довіку і трон його  
  (повік), як дні небес
 31. Якщо ж сини його покинуть закон Мій і в судах  
  (правих) не ходитимуть
 32. Якщо порушать укази Мої та заповідей Моїх  
  не берегтимуть
 33. То навідаю Я берлом непокору їхню й побоями –  
  прогріх їхній
 34. Але не припиню на ньому благовоління Мого  
  й не обману у вірності Моїй
 35. Не порушу заповіту Мого, й того, що вийшло  
  з уст моїх, не мінятиму
 36. Раз присягнувся у святості Моїй – невже скажу  
  Давидові неправду?
 37. Нащадки його повік будуть, і трон його, як сонце,  
  переді Мною 
 38. Непохитний буде навіки, як місяць – вірний  
  свідок у хмарі!» Села
 39. Але ж це Ти відкинув і зневажив, розлютився  
  на помазаника Твого
 40. Зрікся заповіту зі слугою Твоїм, скинув на землю  
  вінець його 
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 41. Проломив усі огорожі його, фортеці його поклав  
  у руїну
 42. Грабували його усі, хто проходив дорогою, став  
  він наругою сусідам своїм
 43. Підніс Ти правицю недругів його, порадував усіх  
  ворогів його
 44. Повертаєш назад вістря меча його, і Сам  
  не постаєш за нього у війні 
 45. Позбавив чистоти його і трон його на землю  
  повалив 
 46. Скоротив дні молодості його, огорнув його  
  соромом. Села
 47. Допоки, Господи, ховаєшся? Назавжди? (Допоки) 
  палатиме, як вогонь, пересердя Твоє?
 48. Пам’ятай, який вік мій? На що даремне створив  
  Ти всіх синів людських?! 
 49. Хто та людина, що живе й не побачить смерті,  
  вирве душу свою із руки шеолу? Села
 50. Де благовоління Твої раніші, Владико мій?  
  Ти ж приcягався Давидові у вірності Своїй
 51. Пам’ятай, Владико мій, наругу слуг Твоїх,  
  яку носити мені в собі (від) усіх численних народів
 52. Яку чинили вороги Твої, Господи, якою глумилися 
  над слідами помазаника Твого
 53. Благословенний Господь повік! Амінь і амінь! 

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
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Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 90/ 89
 1. Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Владико мій,  
  це Ти пристанищем нашим був із роду в рід!
 2. Перш ніж народилися гори й породив Ти землю  
  і всесвіт, одвіку й довіку це Ти – Бог! 
 3. Ти повертаєш людину назад, подавляєш і мовиш:  
  «Верніться, сини людські!»
 4. Бо тисяча літ в очах Твоїх, як день учорашній,  
  що минає, як сторожа нічна
 5. Змив Ти їх – (вони як) сон, як мурава минуща
 6. Зранку цвіте, але проходить – надвечір скошена  
  висихає
 7. Бо ми вже краю дійшли від гніву Твого,  
  й пересердям Твоїм ми стривожені
 8. Ти поклав перед Собою прогріхи наші й те,  
  що таїли ми, – перед світло лиця Твого 
 9. Бо всі дні наші пройшли у люті Твоїй, розтратили  
  ми роки наші, мов (одне) зітхання
 10. Днів віку нашого – сімдесят літ, а якщо дужий –  
  вісімдесят літ, і вшанування їхнє – труд  
  і беззаконня; (як сон) швидко минув – (так)  
  і ми відлетіли
 11. Хто знає силу гніву Твого? І лють Твою можна  
  виміряти страхом перед Тобою
 12. Навчи нас визначити дні наші належно,  
  аби могли ми надбати серце мудре
 13. Повернися, Господи! Допоки ж? Пожалій слуг  
  Твоїх!
 14. Насить нас ізранку благоволінням Твоїм,  
  аби могли ми святкувати й радіти в усі дні наші
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 15. Порадуй нас за ті дні, коли виснажував нас,  
  за роки, коли бачили ми зло
 16. Нехай учинок Твій явиться слугам Твоїм і велич  
  Твоя – синам їхнім
 17. І нехай буде люб’язність Владики Бога нашого 
  на нас! І діло рук наших утверди нам, і діло рук  
  наших – його утверди!

Псалом 91/ 90
 1. Хто живе під покровом Всевишнього – в тіні  
  Всемогутнього перебуде
 2. Мовлю про Господа: «Бог мій – притулок мій  
  і твердиня моя, на Нього покладаюсь!»
 3. Бо це Він урятує тебе від сильця птахолова,  
  від моровиці згубної
 4. Пір’ям Своїм нехай укриває тебе, й під крилами  
  Його знайдеш прихисток. Істина Його – це лати  
  й мур захисний
 5. Не боятимешся ні страху нічного, ні стріли,  
  що летить удень
 6. Ні моровиці, що в пітьмі ходить, ані погибелі,  
  що опівдні нападає
 7. З одного боку – тисяча впаде біля тебе і праворуч –  
  десять тисяч, та до тебе (лихо) не наблизиться
 8. Тоді очима своїми глянеш – і відплату нечестивих 
  побачиш
 9. Бо, (якщо) ти (сказав): «Господь – притулок мій!»,  
  Всевишнього поставив пристанищем собі
 10. То не спіткає тебе зло, й рана не наблизиться  
  до намету твого
 11. Бо щодо тебе призначає Він ангелам Своїм  
  берегти тебе на всіх путях твоїх
 12. На долонях піднімуть вони тебе, щоб не розбив 
  об камінь ти ногу свою 
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 13. На лева й кобру наступатимеш, молодого лева  
  і чудовисько морське розтопчеш
 14. «Визволю Я його, бо відданий він був Мені,  
  поставлю його недосяжним – бо знав ім’я Моє 
 15. Взиватиме до Мене – і озвуся до нього, буду Я  
  з ним у скруті, звільню його й прославлю його
 16. Довготою днів насичу його і явлю йому  
  спасіння Моє» 

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 7 Господи, Ти прийняв сльози Петра і 
блудниці, Ти й митаря виправдав, що зітхнув із глибини 
душі. Тому й я в покаянні припадаю до Тебе: зглянься й 
на мене, Спасе, і помилуй мене. 

Слава... Прийми мене, Господи, як митаря; як блуд-
ницю, очисти мене, Владико; як хананеянку, помилуй з 
великої Твоєї милості. 

І нині... Мати Світла, благословенна Богородице, 
моли Христа Бога, щоб засяяв душам нашим великою 
Своєю милістю. Господи, помилуй (40 разів). 
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Молитва Господи, Боже мій! Єдиний Благий і Лю-
динолюбний, Єдиний Милостивий і Лагідний, Єдиний  
Істинний і Праведний, Єдиний Щедрий і Милосердний 
Боже наш! Нехай найде на мене, грішного і нікчемного 
раба Твого, сила Твоя, і нехай укріпить мене Євангелі-
єм божественного вчення Твого. Владико Людинолюбче 
Всеблагий і Любомилосердний! Просвіти моє серце і все 
моє тіло Твоєю волею. Очисти мене від усякої злоби й 
гріховності, збережи мене в чистоті й непорочності від 
усякого нападу та дійства диявольського; і даруй мені за 
Твоєю милістю вчення Твоє розуміти, про Тебе думати, 
Твоїми бажаннями жити, Твого страху боятися і тільки 
вгодне Тобі чинити до останнього мого зітхання. Збе-
режи невимовним Твоїм милосердям моє тіло і душу, 
розум і думки, і весь мій тілесний храм від супротивної 
спокуси. Господи, мій Господи, покрий мене Твоїм ми-
лосердям і не покинь мене, грішного і нечистого і негід-
ного раба Твого. Бо Ти захисник мій, Господи, і про Тебе 
пісня моя завжди, і Тобі я віддаю славу, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Псалом 92/ 91
 1. Псалом. Пісня. На день суботній
 2. Добре то є сповідувати Господа й виспівувати  
  імені Твоєму, Всевишній!
 3. Виголошувати вранці благовоління Твоє  
  і вірність Твою ночами
 4. На десяти струнах і на арфі, приспівом на лірі 
 5. Бо порадував Ти мене, Господи, вчинком Твоїм;  
  про діла рук Твоїх я вигукую радісно
 6. Які ж великі діла Твої, Господи, глибокі вельми  
  задуми Твої!
 7. Чоловік запальний не пізнає, й невіглас  
  не збагне того
 8. Що коли розцвітали нечестиві, як трава, і всі,  
  хто чинив беззаконня, цвіли, – то це для того,  
  аби бути знищеними на віки вічні
 9. А Ти ж, Господи, повік у вишніх!
 10. Бо отож, вороги Твої, Господи, бо отож, вороги  
  Твої згинуть; повідпадають усі, хто чинив  
  беззаконня
 11. А Ти рога мого підніс, як у дикого бичка;  
  намащений я єлеєм свіжим
 12. І гляділо око моє на споглядачів моїх,  
  про повсталих на мене злочинників чують  
  вуха мої
 13. Праведник, як пальма, розцвіте, як кедр  
  Ліванський, витягнеться
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 14. Насаджені в домі Господа – в обійстях Бога  
  нашого розцвітуть
 15. Вони й у старості квітнутимуть, масні й квітучі  
  будуть
 16. Щоб виголошувати, що правдивий Господь, скала  
  моя, й неправедності немає в Ньому 

Псалом 93/ 92
 1. Господь воцарився, величчю прибраний!  
  Прибраний Господь, силою підперезаний!  
  І всесвіт утвердився – не похитнеться!
 2. Непохитний престол Твій від того часу –  
  споконвіку Ти!
 3. Здіймали ріки, Господи, здіймали ріки голос свій,  
  здіймали ріки шум свій
 4. Понад гуркіт вод великих, понад величні морські  
  вали – величний Господь у вишніх 
 5. Вірні свідчення Твої вельми! Дому Твоєму пасує  
  святість, Господи, на довгі дні!

Псалом 94/ 93
 1. Бог помсти, Господи, Бог помсти, явися в сяйві!
 2. Здіймися, Судде землі, поверни належне чванливим
 3. Допоки нечестиві, Господи, допоки нечестиві  
  торжествуватимуть?
 4. Просторікують, кажуть зухвало, вихваляються  
  всі, хто чинить беззаконня
 5. Народ Твій, Господи, топчуть і надбання Твоє  
  виснажують
 6. Удовицю і скитальника вбивають і сиріт уражають
 7. І мовлять: «Не побачить Господь і не збагне Бог  
  Якова»
 8. Затямте вже, запальні люде! І ви, невігласи,  
  коли вже станете розсудливі?!
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 9. Невже не почує Той, Хто насадив вухо? Чи Той,  
  Хто заснував око, невже не вгледить? 
 10. Невже Той, Хто напучував племена, не дорікатиме?  
  Той, Хто навчав людину знаття?
 11. Господь, Який знає задуми людські, що вони –  
  марнота
 12. Щаслива людина, яку Ти, Господи, напучуєш  
  і закона Свого навчаєш її
 13. Аби втихла вона у дні злі, доки не вириється  
  могила нечестивцю
 14. Бо не залишить Господь народ Свій і надбання  
  Своє не покине
 15. Бо суд повернеться до праведності, а за ним –  
  і всі чисті серцем
 16. Хто постане за мене на злочинників? Хто стане  
  за мене на тих, хто чинить беззаконня?
 17. Якби Господь не прийшов на поміч мені,  
  то ще трохи – й опинилась би душа моя в (місці)  
  тихому
 18. Коли промовляв я: «Похитнулася нога моя!» –  
  благовоління Твоє, Господи, підкріпляє мене
 19. Коли примножувалися турботи у нутрі моєму –  
  розради Твої втішають душу мою
 20. Невже ж тоді стане спільником Тобі той,  
  хто (сидить) на троні пагуби, хто заснував лихо  
  правилом своїм?
 21. Згромаджуються вони на душу праведника і кров 
  неповинну засуджують
 22. Та Господь був оплотом моїм, і Бог мій – скалою  
  притулку мого
 23. І повернув Він на них беззаконня їхнє, і злом  
  їхнім вигубить їх – вигубить їх Господь Бог наш!

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

Господи, помилуй (тричі). 
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Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 95/ 94
 1. Ходіть! Вигукуймо радісно Господу, викрикуймо  
  скалі спасіння нашого!
 2. Зустріньмо з удячністю лице Його, зі співом  
  викрикуймо Йому!
 3. Бо Господь – Бог великий і Цар великий  
  над усіма богами!
 4. В руці Його – глибини землі, й верховини гір –  
  Його
 5. Його – море, бо це Він створив його, і сушу  
  заснували руки Його
 6. Прийдіть, вклонімося і схилімося! Припадімо  
  на коліна перед лицем Господа, Творця нашого!
 7. Бо це Він – Бог наш, а ми – народ випасу Його,  
  вівці руки Його. Якби ж ви нині дослухалися  
  голосу Його:
 8. «Не грубішайте серцем вашим, як на Мериві,  
  як у день Маси в пустелі
 9. Де перевіряли Мене батьки ваші, випробовували  
  Мене, хоча й бачили вчинок Мій 
 10. Сорок років осоружний був мені рід (їхній),  
  і мовив Я: “Народ вони, що блукав серцем  
  і не пізнав путі Мої”
 11. Тому присягнувся Я у гніві Своєму: не ввійдуть  
  вони до місця спочинку Мого!»
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Псалом 96/ 95
 1. Співайте Господу пісню нову! Співайте Господу,  
  вся земле!
 2. Співайте Господу! Благословляйте ім’я Його!  
  День у день благовістіть спасіння Його!
 3. Сповіщайте серед племен славу Його, в усіх  
  народах – дивовижі Його!
 4. Бо великий Господь і вельми хвали гідний!  
  Бояться Його більше усіх богів 
 5. Бо всі боги народів – (лише) божики, а Господь  
  небеса створив
 6. Гідність і велич – перед лицем Його, сила  
  й окраса – у святині Його 
 7. Надайте Господу, сім’ї народів, надайте Господу  
  славу й силу!
 8. Надайте Господу славу імені Його! Підніміть дар 
  і увійдіть в обійстя Його!
 9. Вклоніться Господу у величі святості! Тремтіть  
  перед лицем Його, вся земле!
 10. Промовляйте серед племен: «Господь воцарився –  
  і всесвіт утверджується, не похитнеться!  
  Розсудить Він народи по справедливості»
 11. Нехай радіють небеса й нехай земля веселиться; 
  нехай бурхає море й повнота його
 12. Нехай торжествує поле і все, що на ньому!  
  Святкуватимуть тоді всі дерева в лісі
 13. Перед лицем Господа, бо приходить Він,  
  бо приходить Він судити землю. Судитиме Він 
  всесвіт у праведності, і народи – у вірності Своїй

Псалом 97/ 96
 1. Господь воцарився! Нехай веселиться земля,  
  нехай радіють острови численні!
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 2. Хмара й імла довкола Нього; праведність і суд  
  (правий) – основа престолу Його
 3. Вогонь іде перед лицем Його і палить навколо  
  недругів Його
 4. Блискавиці Його освітили всесвіт – побачила  
  земля й затремтіла
 5. Гори як віск розтанули від лиця Господа,  
  від лиця Владики всієї землі
 6. Небеса виголошували праведність Його,  
  і всі народи бачили славу Його
 7. Нехай осоромляться всі, хто служить боввану, 
  хто хвалиться божиками! Усі боги, Йому  
  вклоніться! 
 8. Почув Сіон і зрадів, і звеселилися дочки Юди  
  заради судів Твоїх (правих), Господи 
 9. Бо це Ти, Господи, – Всевишній над усією  
  землею, вельми звівся над усіма богами
 10. (А ви), хто любить Господа, ненавидьте зло!  
  Той, Хто береже душі побожних Своїх, від руки  
  нечестивих рятує їх 
 11. (Бо) для праведника посіяне світло, і для чистих  
  серцем – радість
 12. Радуйтеся, праведні, у Господі та сповідуйте  
  пам’ять святості Його!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
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вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 98/ 97
 1. Псалом. Співайте Господу пісню нову!  
  Бо дивовижі робив Він: правиця Його й рамено  
  святе Його – спасіння Його!
 2. Дав спізнати Господь спасіння Своє – очам племен 
  відкрив праведність Свою
 3. Пам’ятав благовоління Своє і вірність Свою дому  
  Ізраїля; побачили всі краї землі спасіння Бога  
  нашого
 4. Викрикуйте Господу, вся земле! Празникуйте  
  і святкуйте й виспівуйте!
 5. Виспівуйте Господу на лірі, на лірі й голосом  
  співучим
 6. Під сурми та звуки рогу викрикуйте перед лицем 
  Царя Господа
 7. Нехай бурхає море й повнота його, всесвіт  
  і насельники його
 8. Ріки нехай плещуть у долоні, гори нехай разом  
  святкують
 9. Перед лицем Господа, бо прийшов Він судити  
  землю. Судитиме Він всесвіт у праведності  
  й народи – по справедливості 

Псалом 99/ 98
 1. Господь воцарився – нехай здригнуться народи!  
  Возсідає на херувимах – нехай струснеться земля! 
 2. Великий Господь на Сіоні, й це Він – піднесений  
  над усіма народами
 3. Нехай сповідують вони ім’я Твоє велике й грізне:  
  «Він – Святий!
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 4. І сила царя суд (правий) возлюбила!»  
  Це Ти утвердив справедливість; суд (правий)  
  і праведність у Якові – це Ти зробив
 5. Підносьте Господа Бога нашого і вклоняйтесь  
  підніжжю ніг Його! Він – Святий!
 6. Мойсей і Аарон – серед священників Його,  
  і Самуїл – серед тих, хто взивав до імені Його.  
  Взивають вони до Господа – й озивається Він  
  до них
 7. У стовпі хмари мовить Він до них. Берегли вони  
  свідчення Його й настанову, що дав Він їм
 8. Господи Боже наш, це Ти озвався до них.  
  Був Ти для них Богом, Який відпускає (гріхи)  
  і мстить за справи їхні
 9. Підносьте Господа Бога нашого і вклоняйтесь  
  до гори святої Його! Бо Господь Бог наш –  
  Святий!

Псалом 100/ 99
 1. Псалом удячності. Викрикуйте Господу, вся земле!
 2. Служіть Господу з радістю! Прийдіть перед лице  
  Його святкуючи!
 3. Пізнайте, що Господь – Бог! Це Він створив нас,  
  і ми належимо Йому! Ми – народ Його й вівці  
  випасу Його!
 4. Входьте до брам Його з удячністю, в обійстя  
  Його – із хвалою! Сповідуйте Його,  
  благословляйте ім’я Його!
 5. Бо Господь – добрий! Благовоління Його – повік,  
  і з роду в рід вірність Його!

Псалом 101/ 100
 1. Давида псалом. Про благовоління й суд (правий) 
  нехай співатиму! Тобі, Господи, нехай  
  виспівуватиму!
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 2. Нехай (так) міркуватиму я про путь досконалу:  
  «Коли ж ти прийдеш до мене?» Ходитиму  
  я в бездоганності серця свого всередині дому  
  мого
 3. Не покладу перед очима своїми нічого негідного; 
  ненавиджу чинити сваволю – не пристане  
  це до мене
 4. Ухилиться від мене серце лукаве, злого  
  я не знатиму
 5. Того, хто приховано паплюжить приятеля свого,  
  вигублю; чиї очі дивляться зверхньо й чиє серце  
  пихате – не терпітиму
 6. Очі мої – на вірних землі, аби жити їм зі мною;  
  хто ходить путтю непорочною – той служитиме  
  мені
 7. Не житиме всередині дому мого той, хто чинить  
  оманливо; хто мовить обмани – не утвердиться  
  перед очима моїми
 8. Щоранку вигублятиму всіх нечестивців землі,  
  аби викорінити з міста Господнього всіх,  
  хто чинить беззаконня

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай бу-
де воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний 
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дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, 
але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 8 Господи, споглянь оком милостивим на 
мене, вбогого, бо життя моє доходить до краю, а від діл 
моїх нема мені спасіння. Тому молю Тебе, Господи: спо-
глянь оком милостивим на мене, вбогого, і спаси мене. 

Слава... Душе моя, покайся і про страшний день і суд 
задумайся, бо буде суд без милості тим, хто не вчинив 
милості. Взивай до Христа Бога: Серцевідче, згрішив я, 
раніше ніж осудити мене, помилуй мене. 

І нині... Роздумую я в душі моїй про день і час 
страшного і неминучого Суду Твого, Христе, і, як зло-
чинець, тремчу за діла мої ганебні та люті, що їх один 
я вчинив свідомо. Тому зі страхом припадаю до Тебе і 
з болем душі моєї взиваю: Многомилостивий Господи, 
спаси мене за молитви святої Твоєї Матері. Господи, по-
милуй (40 разів). 

Молитва Господи Святий, що на небі перебуваєш і 
смиренних доглядаєш, і всевидячим оком Твоїм все тво-
ріння бачиш, перед Тобою вклонилися ми душею й ті-
лом, і молимось Тобі, Святий святих: простягни невиди-
му руку Твою зі святої оселі Твоєї і поблагослови всіх нас; 
і якщо згрішили чимось вільно чи невільно – прости, як 
Бог Благий і Людинолюбець, подаючи нам добро Твоє 
земне й небесне. Бо Тобі належить милувати і спаса- 
ти нас, Боже наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Псалом 102/ 101
 1. Молитва стражденного, коли завмер він  
  і виливає ремство своє перед лицем Господа
 2. Господи, почуй молитву мою, й волання моє  
  нехай прийде до Тебе
 3. Не ховай лиця Твого від мене в день скрути  
  моєї – прихили вухо Твоє до мене; в день, коли  
  взиватиму, поспіши озватися до мене
 4. Бо відійшли в дим дні мої, й кістки мої обгоріли,  
  як у вогнищі
 5. Вражене й висохле, як трава, серце моє, бо забув  
  я й хліб свій їсти
 6. Від голосу стогона мого кістки мої присохли  
  до плоті моєї
 7. Схожим став я на сича пустельного, став як сова  
  на руйновищах
 8. Не спав я і став як птаха самотня на даху
 9. Цілими днями глумилися наді мною вороги мої,  
  насмішники мої присягалися мною (глузуючи) 
 10. Бо їв я попіл, як хліб, і напої свої плачем  
  приправляв
 11. Від нещадності Твоєї і ярості Твоєї, бо здійняв  
  Ти мене й скинув мене
 12. Дні мої, як тінь, що хилиться, і сохну я, як трава
 13. А Ти ж, Господи, будеш повік, і пам’ять  
  про Тебе – з роду в рід
 14. Це Ти постанеш, змилуєшся над Сіоном, бо час  
  помилувати його, бо прийшов призначений час
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 15. Бо Твої слуги прихильні були до каменів його,  
  й порох його – милий їм
 16. А племена злякаються імені Господа, і всі царі  
  землі – слави Твоєї
 17. Бо Господь збудував Сіон – явився у славі Своїй
 18. Зглянувся на молитву знедоленого й не цурався  
  Він молитви їхньої
 19. Хай же напишеться це для роду майбутнього,  
  й народ, що створений буде, хвалитиме Господа
 20. Бо визирнув Він з висоти святої Своєї, глянув  
  Господь із небес на землю
 21. Щоби почути стогін в’язня, вивільнити тих, кому 
  призначили померти 
 22. Щоби сповістити в Сіоні ім’я Господа і хвалу  
  Йому – в Єрусалимі
 23. Коли зберуться народи разом і царства –  
  щоб служити Господу
 24. На путі виснажилась сила моя, скоротились дні  
  мої
 25. Мовлю я: «Боже мій, не зводь мене у половині  
  днів моїх! Із роду в рід – Твої роки!
 26. Попервах Ти заснував землю, і небеса – діло рук  
  Твоїх
 27. Це вони згинуть, а Ти встоїш. І зносяться всі вони,  
  як одежа; як ризу зміниш Ти їх – і вони минуть
 28. Але ж Ти – Той Самий, і літа Твої не скінчаться
 29. Сини слуг Твоїх – залишаться, і нащадки їхні  
  перед лицем Твоїм утвердяться!»

Псалом 103/ 102
 1. (Псалом) Давида. Благослови, душе моя, Господа,  
  і все нутро моє – ім’я Святе Його!
 2. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай  
  віддячувати за всі доброчинства Його!
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 3. Прощає Він усякий прогріх твій, зцілює  
  всі недуги твої
 4. Виручає Він із могили життя твоє, вінчає тебе  
  благоволінням і щедротами
 5. Насичує добром розквіт твій; відновиться,  
  як (пір’я) в орла, юність твоя 
 6. Господь чинить праведність і суд (правий) усім  
  пригнобленим
 7. Дає спізнати путі Свої Мойсею й синам Ізраїля –  
  справи Свої
 8. Милосердний і щедрий Господь, неквапний  
  у гніві й великий у благоволінні
 9. Чвара Його – не назавжди, і злість – не повік
 10. Не за гріхами нашими вчинив нам,  
  і не за прогріхи наші віддячив нам
 11. Бо як високі небеса над землею, таке ж могуче  
  благовоління Його на тих, хто боїться Його
 12. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він  
  від нас провини наші
 13. Як милує батько синів, так милував Господь тих,  
  хто боїться Його
 14. Бо це Він знає заснування наше, пам’ятає,  
  що порох ми
 15. Людина – як мурава дні її, як цвіт польовий –  
  так цвіте вона
 16. Бо пройшов вітер над нею – й немає її, й місце  
  її більш не признає її
 17. Та благовоління Господнє споконвіку й повік  
  на тих, хто боїться Його, і праведність Його –  
  на синах синів 
 18. На тих, хто тримається заповіту Його й пам’ятає  
  накази Його, щоб виконувати їх
 19. Господь на небесах утвердив престол Свій,  
  і царство Його усім править
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 20. Благословіть Господа, ангели Його, дужі силою,  
  що виконують слово Його, що слухають голос  
  слова Його!
 21. Благословіть Господа, всі сили Його, що служать  
  Йому, що виконують волю Його!
 22. Благословіть Господа, всі діла Його, на всіх  
  місцях правління Його! Благослови, душе моя,  
  Господа!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 104/ 103
 1. Благослови, душе моя, Господа! Господи Боже  
  мій, великий Ти вельми, гідністю і величчю  
  вбраний
 2. Світлом, як убранням, огорнувся; простягнув  
  небеса, як завісу
 3. Горниці Свої встановив на водах, хмари густі  
  поклав колісницею Своєю, ходиш на крилах  
  вітру
 4. Ти робиш вітри ангелами Своїми, вогонь  
  пожерливий – служниками Своїми
 5. (Так) заснував землю на основах її, що вона  
  не похитнеться на віки вічні
 6. Безоднею, як ризою, вкрив Ти її – води стоять  
  над горами
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 7. Від докору Твого побіжать вони, від голосу  
  грому Твого переполошаться
 8. Гори зводяться, сходять донизу долини –  
  на те місце, що заснував Ти для них
 9. Поклав Ти границю, що її не перейдуть (води),  
  не повернуться назад, щоб укрити землю 
 10. Посилав Ти джерела в потоки, між горами  
  розходяться вони
 11. Напувають усяку живність польову, дикі осли  
  тамують (ними) спрагу свою 
 12. Над ними оселяється птаство небесне,  
  між віттям подає голос
 13. Напував Ти гори з горниць Своїх, від плоду діл  
  Твоїх насичується земля
 14. Ростив Ти мураву для звірини і зеленину –  
  для праці людської, щоб виводити далі хліб  
  із землі
 15. Й вино, що радує серце людське, щоб світилося  
  лице її, (як) від єлею, і хліб, що підкріплює серце  
  людське
 16. Насичуються дерева Господні, кедри Ліванські,  
  що Він насадив
 17. На яких птахи гніздяться; кипариси – дім  
  для лелеки
 18. Гори високі – для кіз диких, скелі – притулок  
  для звірят
 19. Створив Він місяць, щоб визначати часи;  
  сонце знає, коли заходити йому
 20. Кладеш Ти пітьму – й нехай настане ніч, і роїться 
  тоді всяка живність у лісі
 21. Леви молоді ричать за кусень, вишукуючи  
  від Бога їжу собі 
 22. Сходить сонце – збираються вони й у лігвищах 
  своїх вкладаються



161

Кафизма чотирнадцята 

 23. Людина ж виходить на вчинок свій і на працю  
  свою до вечора
 24. Які ж численні діла Твої, Господи!  
  Всіх їх мудрістю зробив Ти! Повна земля  
  володіння Твого
 25. Це – море велике й розлоге, де роїться  
  все без ліку, живність мала з великою
 26. Там кораблі ходять, Левіятан, якого Ти заснував,  
  щоби гратися йому (в морі)
 27. Усі вони Тебе дожидаються, щоб дав Ти їм їжу  
  вчасно
 28. Даєш їм – збирають вони; розкриваєш руку Свою – 
  насичуються вони добром
 29. Ховаєш лице Своє – стривожуються; забираєш  
  духа їхнього – конають і в порох свій  
  повертаються
 30. Посилаєш духа Свого – створюються вони, 
  і Ти відновлюєш лице землі
 31. Нехай буде слава Господня повік! Нехай радіє  
  Господь ділам Своїм!
 32. Гляне Він на землю – й затріпотить вона,  
  торкнеться гір – і куря́ть вони
 33. Нехай співатиму я Господу в житті моєму, нехай 
  виспівуватиму Богу моєму, доки живу
 34. Нехай солодким буде Йому мріяння моє, 
  я ж радітиму в Господі
 35. Нехай щезнуть грішники з землі, й нечестивих  
  більш не буде! Благослови, душе моя, Господа!  
  Алилуя

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
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(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 105/ 104
 1. Сповідуйте Господа, взивайте до імені Його, 
  пізнавайте серед народів справи Його!
 2. Співайте Йому, виспівуйте Йому, проймайтесь  
  усіма дивовижами Його!
 3. Хваліться іменем Його Святим! Нехай радіє  
  серце тих, хто відшукує Господа!
 4. Прагніть Господа й сили Його, повсякчас  
  шукайте лиця Його!
 5. Пам’ятайте дивовижі Його, що зробив Він,  
  чудеса Його й суд (правий) з уст Його! 
 6. Нащадки Авраама, слуги Його! Сини Якова!  
  Обрані Його!
 7. Це Він – Господь Бог наш! По всій землі – суди  
  (праві) Його
 8. Пам’ятає Він заповіт Свій повік – слово,  
  що призначив тисячі родів
 9. Що уклав Він його з Авраамом і присягання Своє 
  Ісааку
 10. І поставив його правилом для Якова, заповітом  
  вічним – для Ізраїля
 11. Промовляючи: «Тобі я дам землю Ханаанську –  
  частку надбання вашого»
 12. Коли було їх мало ліком, коли було їх трохи,  
  і прибульцями були вони в ній
 13. І ходили від племені до племені, від одного  
  царства до народу іншого
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 14. Не давав Він людям гнобити їх і царям за них  
  дорікав:
 15. «Не чіпайте помазаних Моїх і пророкам Моїм  
  не чиніть зла!»
 16. І призвав Він голод на землю, кожну стеблину  
  хлібну побив
 17. Послав перед лицем їхнім чоловіка – Йосипа, –  
  в рабство був проданий він
 18. Ноги його виснажували кайданами, душа його –  
  в залізі 
 19. Допоки не прийшло слово Його – то мова  
  Господня очистила його
 20. (Тому й) послав цар і вивільнив його – той,  
  хто править народами, і його випустив 
 21. Поставив його владикою дому свого  
  і правителем у всякому володінні своєму
 22. Щоб ув’язнював він можновладців його по (волі) 
  душі своєї і старших його навчав мудрості
 23. І (тоді) прийшов Ізраїль до Єгипту, і Яків  
  замешкав землю Хамову
 24. І розплодив Він народ Свій вельми й значнішим  
  зробив його від недругів його
 25. Та перемінив Він серце їхнє, щоб (почали) вони  
  ненавидіти народ Його, хитрити проти слуг  
  Його
 26. Послав Він (тоді) Мойсея – слугу Свого  
  й Аарона – обраного Свого
 27. (І) поставили вони серед них слова по знаках  
  Його й чудеса в землі Хамовій 
 28. Послав Він пітьму – й стало темно,  
  й не опиралися вони словам Його
 29. Перетворив на кров води їхні й умертвив рибу  
  їхню
 30. Учинив, що закишіла земля їхня жабами,  
  (навіть) у покоях царів їхніх
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 31. Мовив Він – і прийшли ройовиська (комах),  
  воші – до кожної границі їхньої
 32. Зробив Він градом дощі їхні, полум’яний вогонь  
  (наслав) на землю їхню
 33. І вразив виноградину їхню й смокву їхню,  
  і потрощив дерево у границях їхніх
 34. Мовив Він – і прийшла сарана й акрида без ліку
 35. І пожерла всю траву в землі їхній, і пожерла плід  
  землі їхньої
 36. І вразив Він кожного первістка в землі їхній,  
  початок кожного чоловіка
 37. А (Ізраїль) вивів Він зі сріблом і золотом,  
  і не було серед колін Його, хто би спотикнувся
 38. Зрадів Єгипет, коли вийшли вони, бо страх  
  перед ними напав на них 
 39. Він же розкинув хмару для покрову й вогонь,  
  щоби світити вночі
 40. Просив (народ) – і послав Він їм перепелів,  
  і хлібом небесним наситив їх
 41. Розкрив Він скалу, й потекли води – рікою  
  линули по сухій (землі)
 42. Бо пам’ятав слово святе Своє (й) Авраама, слугу  
  Свого
 43. І вивів народ Свій утішаючись, обраних Своїх –  
  святкуючи 
 44. І дав їм землі племен, і труд люду (того) вони  
  успадковують
 45. Задля того, щоби берегли вони настанови Його  
  й закони Його охороняли. Алилуя

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
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Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 8 Як та блудниця, припадаю до Тебе, 
Христе Боже, щоб одержати прощення, і замість мира 
сльози Тобі від серця приношу: помилуй мене, Спасе, як 
її помилував; і очисти мене від гріхів моїх, бо, як вона, так 
і я взиваю до Тебе: із болота провин моїх визволи мене. 

Слава... Душе моя, чому не думаєш ти про смерть? 
Чому не каєшся раніше ніж засурмить сурма, щоб ти 
йшла на суд? Тоді вже пізно буде каятися. Згадай митаря 
і блудницю, що взивали: «Згрішив я, Господи, помилуй 
мене». 

І нині... Богородице Вседіво, Ти воістину вища за 
сили небесні, бо породила Сина Божого. Тому й ми, що 
через Тебе Божеством збагатилися, безперестанно Тебе 
величаємо. Господи, помилуй (40 разів). 

Молитва Дякуємо Тобі, Господи, Боже спасіння на-
шого, що Ти все чиниш на добро життя нашого: Ти дав 
спочинок нам у минулу пору ночі і підняв нас із постелі 
нашої та поставив нас на поклоніння чесному і славно-
му імені Твоєму. Тому молимось Тобі, Господи: дай нам 
благодать і силу, щоб ми співали Тобі розумно та моли-
лися безперестанно; щоб завжди звертали очі до Тебе, 
Спасителя і Доброчинця наших душ, зі страхом і тре-
потом своє спасіння звершуючи. Почуй же, Милосерд-
ний Господи, і помилуй нас: підкори під ноги наші не- 
видимих ворогів наших, що повстають на нас; прийми  
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посильну подяку нашу; дай нам благодать і силу сер-
цем і устами славити Тебе, і навчи нас заповітів Твоїх. 
Навчи молитися Тобі, бо ми не здібні належно молити-
ся, якщо Ти, Господи, Духом Твоїм Святим не наставиш 
нас. А те, що згрішили ми аж до цієї години – словом чи 
ділом чи думкою, з волі своєї чи проти волі – полегши, 
відпусти, прости. Бо коли на беззаконня наші зважати-
меш, Господи, хто встоїть? Та в Тебе очищення є, в Тебе 
спасіння. Бо Ти Єдиний Святий, Помічник Сильний і 
Охоронитель життя нашого, і Тебе благословляємо по 
всі віки. Амінь.
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Псалом 106/ 105
 1. Алилуя! Сповідуйте Господа, бо добрий Він,  
  бо повік благовоління Його!
 2. Хто виразить могуття Господнє, хто зробить,  
  щоби почули кожну хвалу Йому?
 3. Щасливі ті, хто тримається суду (правого),  
  ті, хто у всякий час чинить праведність!
 4. У прихильності до народу Твого пам’ятай, Господи, 
  про мене; навідай мене зі спасінням Твоїм
 5. Щоби бачити у добрі обраних Твоїх, радіти  
  радістю племені Твого, хвалитися (разом)  
  із надбанням Твоїм
 6. Згрішили ми, як і батьки наші, перекосили (все),  
  діяли нечестиво
 7. Батьки наші не змогли розсудити в Єгипті,  
  що це дивовижі Твої, не пам’ятали численних  
  благоволінь Твоїх і опиралися на морі, біля моря  
  Червоного
 8. Та Він спас їх заради імені Свого, аби пізналося  
  могуття Його
 9. І насварив Він Червоне море – й висохло воно;  
  й вів їх безоднями, як пустелею
 10. І спас їх від руки ненависника, і виручив із руки  
  ворога
 11. І вкрили води недругів їхніх, жодного з них  
  не зосталося
 12. І повірили вони (тоді) словам Його, співали  
  хвалу Йому
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 13. (Та) поспішили забути діла Його, не дочекалися  
  намислу Його
 14. І зажадали жаданням у пустелі, і перевіряли Бога  
  в пустині
 15. І дав Він їм, що просили вони, але послав  
  убогість у душу їхню
 16. І позаздрили вони Мойсею в таборі, Аарону –  
  святому Господа
 17. Відкрилася земля й поглинула Датана і вкрила  
  сонмище Авірама
 18. І запалав вогонь у сонмищі їхньому, полум’я  
  попалило нечестивців
 19. Зробили вони теля біля Хорева і вклонялися  
  тому вилитому
 20. І поміняли славу свою на образ бика, що їсть  
  траву
 21. Бога забули, Спасителя свого, Який велике  
  робив у Єгипті
 22. Дивовижі – в землі Хамовій, страшне – на морі  
  Червоному
 23. І мовив Він, щоб знищити їх, (і було б так) якби  
  не Мойсей, обраний Його, не став у проломі  
  перед лицем Його, щоб відвернути пересердя  
  Його, щоб не занапастив (Він їх)
 24. І зневажили вони землю – таку жадану,  
  не вірили слову Його
 25. І нарікали в наметах своїх, голосу Господнього  
  не слухали 
 26. І здійняв Він руку Свою на них, щоб повалити  
  їх у пустелі
 27. І щоб повалити нащадків їхніх серед племен  
  і щоб розкидати їх по землях
 28. І пристали вони до Баал-Пеора, і їли від жертв,  
  що приносилися (цим ідолам) мертвим
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 29. І діяннями своїми зли́ли (Господа), і вломилася  
  до них пошесть
 30. І встав Пінхас, і втрутився – і спинилася пошесть
 31. І визналось це йому за праведність із роду в рід 
  і довіку
 32. А вони роз’ярили (Господа) на водах Мериви,  
  і зле стало Мойсею через них
 33. Бо опиралися вони духові його, і бовкнув  
  він тоді необачно устами своїми
 34. Не знищили вони народи ті, про котрі Господь  
  їм мовив
 35. А змішалися вони з племенами й навчилися діл  
  їхніх
 36. І служили ідолам їхнім, і стали вони їм лабетами
 37. І приносили в жертву демонам синів своїх  
  і дочок своїх
 38. І проливали кров неповинну, кров синів своїх  
  і дочок своїх, котрих приносили в жертву ідолам 
  Ханаанським. І опоганилась земля кров’ю
 39. І були вони нечистими ділами своїми,  
  зраджували діяннями своїми
 40. І роз’ярився Господь у гніві на народ Свій,  
  і бридким Йому стало надбання Його
 41. І дав Він їх у руку племен, і стали правити ними  
  ненависники їхні
 42. І гнітили їх вороги їхні, й покорилися вони  
  під руку їхню
 43. Багато разів рятує Він їх, а вони опираються  
  у намислі своєму й падали низько в заблуді  
  своїй
 44. І побачив Він скруту їхню, коли почув крик їхній
 45. І пам’ятав заповіт Свій з ними, і пожалів заради  
  великого Свого благовоління 
 46. І дав їм щедроти всіх тих, хто полонив їх 
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 47. Спаси нас, Господи Боже наш, і збери нас  
  від племен, щоби сповідувати нам ім’я святе  
  Твоє, щоби пишатися нам хвалою Тобі! 
 48. Благословен Господь Бог Ізраїля одвіку й довіку!  
  І промовить увесь народ: «Амінь!» Алилуя! 

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 107/ 106
 1. «Сповідуйте Господа, бо добрий Він, бо повік  
  благовоління Його!»
 2. (Так) нехай кажуть ті, кого виручив Господь,  
  кого виручив Він від руки недруга
 3. Із земель їх зібрав: зі сходу і з заходу, з півночі  
  й від моря
 4. Блукали вони пустелею, дорогою пустинною,  
  не знаходили міста осідку
 5. Голодні й спраглі – душа їхня завмерла в них
 6. І кликали Господа у скруті своїй, (і) рятував Він  
  їх від напастей їхніх 
 7. І провадив їх путтю прямою, щоб іти їм до міста  
  осідку
 8. Нехай сповідують вони Господа за благовоління  
  Його й дивовижі Його для синів людських! 
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 9. Бо наситив Він душу спустошену й душу голодну  
  наповнив добром
 10. Сиділи вони в пітьмі й тіні смертній, скуті  
  стражданням та залізом 
 11. Бо опиралися вони мові Божій і намислом  
  Всевишнього нехтували
 12. І покорив Він серце їхнє трудом – спотикнулися  
  вони, й нікому було допомогти
 13. І звернулися до Господа у скруті своїй, (і) спасає  
  Він їх від напастей їхніх
 14. Виводить Він їх із пітьми й тіні смертної  
  та зриває окови їхні
 15. Нехай сповідують вони Господа за благовоління  
  Його й дивовижі Його для синів людських!
 16. Бо Він розтрощив двері мідні й засуви залізні  
  зрубав
 17. Виснажуються дурні розумом від путі непокори  
  своєї та від заблуд своїх
 18. Стає бридкою для душі їхньої всяка їжа,  
  й наблизились вони до брам смерті
 19. І звернулися до Господа у скруті своїй, (і) спасає  
  Він їх від напастей їхніх
 20. Посилає слово Своє і зцілює їх, і вириває (їх)  
  від могил їхніх
 21. Нехай сповідують вони Господа за благовоління  
  Його й дивовижі Його для синів людських!
 22. І нехай принесуть жертви вдячності й нехай  
  сповістять діла Його святкуючи
 23. Ті, що морем ходили на кораблях, що робили  
  справу свою на водах великих
 24. Це вони побачили діла Господа й дивовижі Його 
  у глибочіні
 25. І мовив Він – і поставав вітер буремний,  
  і підносив хвилі
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 26. Зводяться вони до небес і сходять до безодень.  
  Розм’якає душа їхня в такому злі
 27. Збуджуються вони й хитаються, як п’яний,  
  і всяка мудрість їхня поглинається
 28. І покликали Господа у скруті своїй, і виводить  
  Він їх від напастей їхніх
 29. Нехай перетворить бурю на безвітря – і вщухли  
  би хвилі
 30. І раділи вони, що вщухло, і вів Він їх до пристані  
  вподобаної
 31. Нехай сповідують вони Господа за благовоління  
  Його й дивовижі Його для синів людських!
 32. І нехай підносять Його в зібранні народу,  
  і в осідку старших нехай хвалять Його!
 33. Нехай оберне Він ріки на пустелю і джерела вод –  
  на спраглу землю
 34. Плодючу землю на солончак – за зло  
  насельників її
 35. Нехай оберне Він (і) пустелю на озеро водне  
  й землю суху – на джерела вод 
 36. І давав Він голодним оселитися там, і зводили  
  вони місто осідку
 37. І засівали вони поля й насаджували  
  виноградники, що давали плід достатній
 38. І благословляв Він їх, і примножувались вони  
  вельми, й не зменшує Він звірину їхню
 39. А (інші) змаліли й поникли від тримання (в собі)  
  зла і смутку
 40. Виливав Він презирство на вельмож і змушував  
  блукати їх у місці, де немає путі
 41. А нужденного ставив Він недосяжним  
  для страждання й сім’ї (його) примножував,  
  як овець
 42. Бачать це чесні й радіють, а всяка неправедність  
  закривала рота свого
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 43. Хто мудрий – нехай береже це, і нехай збагнуть  
  вони благовоління Господні!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 108/ 107
 1. Пісня. Псалом Давида
 2. Серце моє – непохитне, Боже! Нехай співатиму  
  я й нехай виспівуватиму – навіть слава це мені!
 3. Підводьтесь, арфо і ліро! Та й я підводитиму  
  світанок
 4. Нехай сповідуватиму Тебе в народах, Господи,  
  й нехай виспівуватиму Тебе серед люду!
 5. Бо більше від небес благовоління Твоє,  
  й до хмар – істина Твоя
 6. Піднесися над небесами, Боже, і над усією  
  землею – слава Твоя!
 7. Заради того, щоб звільнилися любі Твої, спаси  
  правицею Твоєю й озвись до мене!
 8. Cказав Бог у святості Своїй:  
  «(Це) Я торжествуватиму, розділю Шехем  
  і долину Суккот відмірю
 9. (Це) Мій – Гілеад, Мій – Манасія, і Єфрем –  
  захисток голови Моєї, Юда – Мій наказний
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 10. Моав – чаша Мені для вмивання, на Едом кину  
  взуття Моє, над Філістією викрикну радісно!»
 11. Хто введе мене до міста-фортеці? Хто провів мене  
  до Едома?
 12. Чи не Бог? (Чи) Ти зоставив нас і не виходиш  
  з військами нашими, Боже?
 13. Надай нам поміч проти недруга, бо спасіння  
  людське – даремне
 14. З Богом ми міцніємо, і це Він потопче недругів  
  наших!

Псалом 109/ 108
 1. Вказівка керівникові: Давида псалом. Боже хвали  
  моєї, не мовчи!
 2. Бо відкривали на мене рота нечестивого й рота  
  брехливого – говорили зі мною язиком обману
 3. Й оточували мене словами ненависті, й воювали 
  зі мною без причини
 4. За мою ж любов супротивниками моїми стали,  
  а я – молюся!
 5. За добро злом мені віддавали, а за любов –  
  ненавистю
 6. Наверни на нього нечестивого, й супротивник  
  нехай стане праворуч нього
 7. Коли судитиметься він – нехай вийде винним,  
  і молитва його нехай буде гріхом
 8. Нехай дні його зменшаться, посаду його нехай  
  забере інший
 9. Нехай сини його будуть сиротами, а дружина  
  його – удовицею
 10. І нехай собі тиняються сини його, і проситимуть,  
  і прагнутимуть (чогось) від руйновищ своїх
 11. Нехай усе, що його, опиниться в лабетах лихваря,  
  нехай грабують чужинці труд його 
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 12. Нехай не простягнеться на нього благовоління,  
  й нехай не буде того, хто помилував би сиріт його
 13. Нехай майбуття його викоріниться, нехай стерте 
  буде ім’я їхнє в другому роді
 14. Нехай згадається перед Господом заблуда батьків 
  його, і гріх матері його нехай не зітреться
 15. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом,  
  і нехай Він викорінить із землі пам’ять про них
 16. За те, що не згадував той, аби робити благовоління,  
  а переслідував чоловіка стражденного  
  й нужденного й безталанного серцем,  
  щоб умертвити його
 17. І любив він прокляття – й прийшло воно  
  на нього; не вподобав благословіння –  
  й віддалилось воно від нього
 18. І вбрався він у прокляття, як у свій одяг, – і ввійшло  
  воно, як води, у нутро його і, як єлей, у кістки  
  його
 19. Нехай буде воно йому, як одежа, в яку огортається,  
  і як пояс, яким усякчас підперізується
 20. Така відплата супротивникам моїм від Господа  
  й тим, хто казав зле на душу мою
 21. А Ти, Господи Владико мій, роби мені заради  
  імені Твого, бо добре благовоління Твоє!   
  Рятуй мене!
 22. Бо стражденний і нужденний я, й серце  
  моє зранене в нутрі моєму
 23. Відійшов я, як тінь, що хилиться; мов сарану,  
  струсили мене
 24. Коліна мої спотикнулися від посту, й тіло моє  
  втратило єлей
 25. І став я для наруги їм; як бачать мене – хитають  
  головами своїми
 26. Допоможи мені, Господи Боже мій, із благовоління 
  Твого спаси мене
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 27. Аби пізнали вони, що це – Твоя рука, що це Ти,  
  Господи, зробив це
 28. Це вони – проклинають, а Ти – благословляєш;  
  повстали вони й осоромились, а слуга Твій  
  радітиме
 29. Уберуться супротивники мої в ганьбу, огорнуться, 
  як мантією, соромом своїм
 30. (А) я нехай вельми сповідуватиму Господа устами  
  своїми й посеред юрмищ нехай хвалитиму Його
 31. Бо стоїть Він праворуч нужденного, аби спасти  
  його від тих, що судять душу його

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 1 Наче безодня моря, така безліч провин 
моїх, Спасе, і я потопаю з гріхами моїми. Подай мені 
руку, як Петрові, спаси мене, Боже, й помилуй мене. 

Слава... Я осуджений помислами й ділами, Спасе; 
дай мені бажання покаятися, щоб я взивав: спаси мене, 
Благодійнику мій, і помилуй мене. 
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І нині... Богоблаженна Отроковице пренепорочна! 
Очисти мене, окаянного, оскверненого ділами непотріб-
ними, від поганих помислів як чиста і непорочна Мати 
Діва. Господи, помилуй (40 разів). 

Молитва Владико Господи Ісусе Христе! Ти – захист 
мій, у Твоїх руках я весь. Допоможи мені і не попускай 
мені грішити, бо я нестриманий, і не дозволяй мені хо-
дити за бажанням тіла мого; Господи, не відкинь мене, 
бо я немічний. Ти Сам знаєш, щÓ для мене корисне, 
тому не покидай мене на погибель із гріхами моїми, не 
покидай і не відступай від мене. До Тебе вдаюся, навчи 
мене чинити волю Твою, бо Ти – Бог мій. Зціли душу 
мою, бо нагрішив я перед Тобою. Спаси мене заради 
милості Твоєї, бо перед Тобою всі ті, що спокушають 
мене на гріх, і нема мені іншого пристановища, крім 
Тебе, Господи. Нехай осоромлені відступлять від мене 
ті, що повстають на мене і жадають погубити душу мою. 
Бо Ти один сильний, Господи, в усьому, і Тобі слава на 
віки вічні. Амінь.
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Псалом 110/ 109
 1. Давида. Псалом. Промовив Господь до владики 
  мого: «Сиди праворуч Мене, доки не покладу  
  ворогів твоїх підніжжям ніг твоїх!»
 2. Скіпетр сили твоєї пошле Господь від Сіону –  
  пануй посеред ворогів твоїх!
 3. Народ твій у величі святості із доброї волі  
  (прийде до тебе) в день сили твоєї; від лона ще,  
  від світанку, роса дитинства твого – (завжди) твоя!
 4. Присягнувся Господь і не пожаліє: за словом  
  (Моїм) це ти – священник повік, як Мелхіцедек
 5. Владика мій (Господь) – праворуч тебе;  
  потрощив Він царів у день гніву Свого
 6. Розсудить Він поміж племен – наповнивши  
  тілами мертвими, проломивши голову (ворога)  
  на землі великій
 7. (Тоді) питиме (він) з потоку на путі, тому-то  
  й піднесе голову (свою)

Псалом 111/ 110
 1. Алилуя. Нехай сповідуватиму я Господа всім  
  серцем у раді (людей) чесних, у сонмі (їхньому)
 2. Великі діла Господні! Прагнуть їх усі, кому вони  
  до вподоби
 3. Учинок Його – гідність і велич, і праведність  
  Його стоїть довіку
 4. Незабутніми зробив Він дивовижі Свої – щедрий  
  і милосердний Господь!
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 5. Кусень давав Він тим, хто боїться Його, пам’ятає  
  повік заповіт Свій
 6. Силу діл Своїх виголосив народу Своєму,  
  коли дав їм надбання племен
 7. Діла рук Його – істина й суд (правий); усі накази  
  Його – вірні
 8. Витримані повік і навіки, зроблені істиною  
  й прямотою
 9. Викуплення послав народу Своєму, призначив  
  повік заповіт Свій. Святе й грізне ім’я Його! 
 10. Початок мудрості – страх Господній! Розсуд  
  добрий у всіх, хто виконує (заповіді). Хвала  
  Йому довіку стоятиме!

Псалом 112/ 111
 1. Алилуя. Щасливий чоловік, що Господа боїться,  
  (що) вподобав вельми заповіді Його
 2. Дужими на землі будуть нащадки його, 
  рід чесних благословиться
 3. Вигода й багатство – у домі його, і праведність  
  його довіку стоятиме
 4. Для чесних – сходить світло у пітьмі,  
  (бо) щедрий і милосердний і праведний (Він)
 5. Добро – чоловікові, що милує й позику дає,  
  утримається він словами своїми на суді  
  (правому)
 6. Бо повік він не похитнеться, в пам’яті вічній  
  буде праведник!
 7. Звістки злої не боїться; непохитне серце його –  
  на Господа він покладається
 8. Витримане серце його – не боїться він,  
  коли дивиться на недругів своїх
 9. Розсипáв він, давав нужденним; праведність  
  його довіку стоїть, ріг його піднесеться у славі
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 10. Побачить (це) нечестивий і злитиметься,  
  заскрегоче зубами своїми й розтане (геть).  
  Жадання нечестивих згине!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

Псалом 113/ 112
 1. Алилуя. Хваліть, слуги Господні, хваліть ім’я  
  Господа!
 2. Нехай буде ім’я Господа благословенне однині  
  й довіку!
 3. Від сходу сонця й до заходу його (нехай)  
  хвалиться ім’я Господа!
 4. Піднесений над всіма племенами Господь,  
  над небесами слава Його
 5. Хто як Господь Бог наш, Який сидить на висоті
 6. Який знижується, аби бачити що на небесах  
  і на землі
 7. Який бідолашного з пороху підводить,  
  нужденного із гнойовища підносить
 8. Аби посадити з вельможами, з вельможами  
  народу його
 9. Який і неплідну садовить у домі матір’ю синів  
  радісною?! Алилуя
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Псалом 114/ 113
 1. Коли вийшов Ізраїль з Єгипту, дім Якова –  
  від народу чужомовного
 2. Юдея стала святинею Його, Ізраїль – правлінням  
  Його
 3. Побачило море – й побігло, Йордан – повертає  
  назад
 4. Гори скакали, як барани, пагорби – як ягнята
 5. Що з тобою, море, що ти біжиш? Йордане, –  
  що повертаєш назад?
 6. Гори! Що скачете ви, як барани? Ви, пагорби, –  
  як ягнята?
 7. Тремти, земле, перед лицем Владики, перед  
  лицем Бога Якова
 8. Котрий перетворив скалу на озеро водне,  
  кремінь – на джерело вод!

Псалом 115/ 113
 1. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай  
  славу! Заради благовоління Твого, заради істини  
  Твоєї
 2. Навіщо аби племена мовили: «Де ж то Бог їхній?»
 3. А Бог наш – на небесах! Усе, що вподобав,  
  те й робив
 4. Їхні ж ідоли – срібло й золото, діло рук людських
 5. Рот є в них, а не говорять, очі є в них,  
  та не бачать
 6. Вуха є в них, а не чують, ніс є в них, та без нюху
 7. Руками своїми – не відчувають (нічого), ногами 
  своїми – не ходять; не виказують (нічого) горлом  
  своїм
 8. Такими ж будуть ті, хто робить їх, усі,  
  хто покладається на них
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 9. Ізраїлю, покладайся на Господа! Це Він – поміч  
  їхня й щит їхній!
 10. Доме Аарона, покладайтеся на Господа! Це Він – 
  поміч їхня й щит їхній!
 11. Ті, хто боїться Господа, покладайтеся  
  на Господа! Це Він – поміч їхня й щит їхній!
 12. Господь пам’ятає (нас) – благословляє.  
  Благословляє дім Ізраїля, благословляє дім  
  Аарона
 13. Благословляє тих, хто боїться Господа, – малих  
  із великими
 14. Нехай додасть вам Господь! Вам і синам вашим!
 15. Це ви благословенні Господом, Який небеса  
  й землю створив!
 16. Небеса ці – небеса Господні, а землю Він синам  
  людським дав
 17. Не мертві хвалитимуть Господа й не ті всі,  
  що сходять до (місця) тихого
 18. А це ми благословлятимемо Господа однині  
  й довіку! Алилуя

Псалом 116/ 114
 1. Любо мені, що Господь чує голос мій, благання  
  мої
 2. Що прихилив вухо Своє до мене – а я днями  
  моїми взиваю
 3. Пута смерті оповили мене, і скрута шеолу  
  знайшла мене; горе й смуток знаходжу я
 4. Й іменем Господнім взиваю: «О Господи,  
  визволи душу мою!»
 5. Щедрий Господь і праведний, і милосердний  
  Бог наш
 6. Береже Господь простих; заслаб я – а Він спасає 
   мене
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 7. Повернися, душе моя, до місць спочинку твого,  
  бо Господь віддячив тобі
 8. Бо це Ти, (Господи), звільнив душу мою  
  від смерті, око моє – від сліз, ногу мою –  
  від спотикання
 9. Ходитиму перед лицем Господа в землях живих

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

/ 115
 10. Вірив я, хоча й казав, виснажений був вельми
 11. Це ж я у розпуці своїй мовив: «Усяка людина –  
  неправдива!»
 12. Що поверну я Господу за всі доброчини Його  
  мені?
 13. Чашу спасіння здійму й до імені Господа  
  взиватиму
 14. Воздам Господу обітниці мої перед усяким  
  народом Його
 15. Дорогá в очах Господа смерть побожних Його!
 16. О Господи! Це ж я – слуга Твій, це я – слуга Твій, 
  син служниці Твоєї. Ти зняв окови мої 
 17. Тобі принесу жертву вдячності й до імені  
  Господа взиватиму
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 18. Воздам Господу обітниці мої перед усяким  
  народом Його 
 19. В обійстях дому Господнього, посеред Тебе,  
  Єрусалиме! Алилуя

Псалом 117/ 116
 1. Хваліть Господа, всі племена! Пишайся Ним,  
  увесь люд!
 2. Бо могуче благовоління Його до нас, й істина  
  Господня – повік! Алилуя

Псалом 118/ 117
 1. Сповідуйте Господа, бо добрий Він, бо повік  
  благовоління Його!
 2. Нехай же мовить Ізраїль, бо повік благовоління  
  Його!
 3. Нехай же мовить дім Аарона, бо повік  
  благовоління Його!
 4. Нехай же мовлять ті, хто боїться Господа,  
  бо повік благовоління Його!
 5. Через скруту (свою) взивав я до Господа –  
  озвався до мене Господь, (дав) мені розлоге  
  місце
 6. Господь – за мене! Не злякаюся! Що зробить  
  мені людина?!
 7. Господь – мені на поміч! І побачу я (падіння)  
  ненависників моїх
 8. Краще знаходити прихисток у Господа,  
  ніж покладатися на людину
 9. Краще знаходити прихисток у Господа,  
  ніж покладатися на вельмож
 10. Усі племена оточили мене – іменем Господнім  
  витинатиму я їх
 11. Оточили вони мене, обступили мене – іменем  
  Господнім витинатиму я їх
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 12. Оточили вони мене, як бджоли, та погасли,  
  як вогонь терновий, – іменем Господнім  
  витинатиму я їх
 13. Штовхнув ти мене сильно, щоби впасти мені,  
  та Господь допоміг мені
 14. Господь – сила моя і спів, і став мені спасінням
 15. Голоси свята й спасіння в наметах праведників:  
  правиця Господня чинить міцно!
 16. Правиця Господня – піднесена, правиця  
  Господня чинить міцно! 
 17. Не помру, а житиму й сповіщатиму діла  
  Господні
 18. Виправляючи виправляв мене Господь,  
  але смерті не віддав мене
 19. Відчиніть мені брами праведності – нехай увійду  
  до них, нехай сповідуватиму Господа
 20. Ця брама – Господня! Праведні увійдуть до неї
 21. Нехай сповідуватиму Тебе, бо озвався Ти  
  до мене і став мені спасінням
 22. Камінь, що будівничі зневажили, наріжним став
 23. Від Господа це стало, й дивне воно в очах наших
 24. Цей день створив Господь – веселімося  
  й радіймо йому!
 25. О Господи, спаси ж! О Господи,  
  дай же розквітнути!
 26. Благословен, хто приходить в ім’я Господнє!  
  Благословляємо вас із дому Господнього!
 27. Бог – Господь! І засяяв нам! В’яжіть (жертву)  
  святкову, (ведіть її) до наріжників  
  жертовника! 
 28. Це Ти – Бог мій! І нехай сповідуватиму я Тебе!  
  Боже мій, нехай підноситиму я Тебе!
 29. Сповідуйте Господа, бо добрий Він, бо повік  
  благовоління Його!
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Слава... і нині... Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, 
Боже (тричі). 

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, поми-
луй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости без-
законня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені 
Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, і Сину, 
і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 1 Душе моя, інший світ тебе дожидає, і Суддя 
виявить твоє таємне й недобре. Не прив’язуйся до земного, 
а поспіши взивати до Судді: Боже, очисти і спаси мене. 

Слава... Спасителю мій, я весь покритий незчис-
ленними гріхами, як ранами; благаю милосердя Твоє, 
Христе, Лікарю недужих: прийди, зціли і спаси мене. 

І нині... Душе моя, чого безтурботно живеш у ліно-
щах? Чому не жахаєшся гріхів, що їх ти вчинила? По-
спіши покаятися, доки ще Господь не зачинив двері пе-
ред тобою. До Богородиці вдавайся, припади і взивай:  
Надіє безнадійних, я багато нагрішив перед Тобою, спаси 
мене, Владичице пречиста. Господи, помилуй (40 разів). 

Молитва Господи Святий, що на небі перебуваєш і 
всевидячим оком Твоїм все творіння бачиш, перед Тобою 
вклонилися ми душею й тілом і молимось Тобі, Святий 
святих: простягни невидиму руку Твою зі святої оселі 
Твоєї і поблагослови всіх нас; і прости нам усяку прови-
ну вільну й невільну, словом чи ділом. Дай нам, Господи, 
покаяння, дай нам духовні сльози з нашої душі на очи-
щення безлічі гріхів наших. Зішли Твою велику милість 
на народ наш і на нас, недостойних рабів Твоїх. Бо благо-
словенне і прославлене ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого 
Духа і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Псалом 119/ 118
 1. Щасливі ті, хто непорочний в путі, хто ходить  
  у законі Господньому
 2. Щасливі ті, хто охороняє свідчення Його, – всім  
  серцем прагнуть вони Його
 3. Неправедності ж вони не чинили, Його путями  
  ходили
 4. Це Ти призначив наказів Твоїх триматися  
  вельми
 5. О, якби путі мої непохитні були, щоб триматися  
  настанов Твоїх!
 6. Тоді б не засоромився я, глянувши на всі заповіді  
  Твої
 7. Нехай сповідуватиму я Тебе в чистоті серця,  
  навчившись присудам праведності Твоєї
 8. Настанов Твоїх триматимуся; не покинь мене  
  геть
 9. Що підлітку робити, щоб чистою була стежина  
  (життя) його? – Триматися слова Твого!
 10. Усім серцем прагнув Тебе, не дай мені ухилитися  
  від заповідей Твоїх
 11. У серці моєму зберіг я те, що мовив Ти,  
  аби не грішити мені перед Тобою
 12. Благословен Ти, Господи! Навчи мене настанов  
  Твоїх!
 13. Устами моїми сповіщав я всі присуди уст Твоїх
 14. На путі свідчень Твоїх тішився я (більше),  
  ніж усякій вигоді
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 15. Наказами Твоїми нехай пройматимусь, і нехай  
  глядітиму я на стежини Твої
 16. Указами Твоїми розраджусь, не забуду слова  
  Твого
 17. Віддяч слузі Твоєму – нехай житиму я 
  і триматимуся слова Твого
 18. Відкрий очі мої, аби глядіти мені на дивовижі  
  закону Твого
 19. Я ж – скитальник на землі; не ховай від мене  
  заповідей Твоїх
 20. Знітилась душа моя сподіванням присудів Твоїх  
  на всякий час
 21. Насварив Ти зухвалих, прóклятих, тих,  
  що ухилилися від заповідей Твоїх
 22. Переклади з мене наругу й презирство,  
  бо охороняв я свідчення Твої 
 23. Це ж можновладці сиділи й змовлялися проти  
  мене, (а) слуга Твій проймається настановами  
  Твоїми
 24. Це ж Твої свідчення – то блаженства мої,  
  дорадники мої
 25. (Вже) до пороху душа моя припала – дай жити  
  мені за словом Твоїм!
 26. Сповіщав я путі свої, й озвався Ти до мене –  
  навчи мене настанов Твоїх!
 27. Дай збагнути мені путь наказів Твоїх,  
  аби пройнятися мені дивовижами Твоїми
 28. Спливала від скорботи душа моя – утверди мене  
  за словом Твоїм!
 29. Путь обману відхили від мене й закон Твій дай  
  мені з милістю!
 30. Я обрав путь вірності; присуди Твої поставив  
  (перед собою)
 31. До свідчень Твоїх пристав я – не осором Ти мене
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 32. Путтю заповідей Твоїх побіжу, як даси волю  
  Ти серцю моєму
 33. Вкажи мені, Господи, путь настанов Твоїх,  
  аби глядіти її до кінця
 34. Дай збагнути мені, аби глядіти мені закон Твій, 
  аби триматися його всім серцем
 35. Упровадь мене на стежку заповідей Твоїх,  
  бо вподобав я її
 36. Прихили серце моє до свідчень Твоїх,  
  а не до користі 
 37. Відверни очі мої, щоб не бачити даремного,  
  путями Твоїми дай жити мені
 38. Установи слузі Твоєму мову Твою, аби була вона 
  для страху перед Тобою
 39. Відверни наругу наді мною, якої я побоювався,  
  бо присуди Твої – добрі
 40. Отож, зажадав я наказів Твоїх; праведністю  
  Твоєю дай жити мені
 41. Аби прийшли до мене благовоління Твої,  
  Господи, спасіння Твоє – так як Ти мовив
 42. Аби озватися мені до того, хто словом (своїм)  
  глумився наді мною, бо на Твоє слово  
  я покладався
 43. І не віднімай від рота мого слово істини геть,  
  бо на Твої присуди я уповав
 44. І закону Твого я триматимуся завжди на віки  
  вічні!
 45. І ходитиму я вільно, бо Твоїх наказів я прагнув
 46. І казатиму я свідченнями Твоїми перед царями –  
  й не осоромлюсь
 47. І розраджуся я заповідями Твоїми, які возлюбив
 48. І здійму я долоні мої до заповідей Твоїх,  
  які возлюбив, і пройматимусь я настановами  
  Твоїми
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 49. Пам’ятай слово до слуги Твого, на яке Ти мені  
  вказував уповати
 50. Це ж розрада у стражданні моєму, бо те,  
  що Ти мовив, оживляло мене
 51. Зухвалі вже геть кепкували з мене,  
  (та) від закону Твого я не відхилився
 52. Пам’ятав присуди Твої споконвіку, Господи,  
  і заспокоївся 
 53. Нестямність пекуча охоплювала мене  
  від нечестивих, що покинули закон Твій
 54. Настанови ж Твої були мені співами в домі  
  помешкань моїх
 55. Уночі пам’ятав я ім’я Твоє, Господи, й оберігав  
  закон Твій
 56. Моїм це було, бо накази Твої я охороняв
 57. Доля моя, Господи, – мовив я, – берегти слова Твої
 58. Усім серцем умовляв я (перед) лицем Твоїм –  
  помилуй мене так, як мовив Ти!
 59. Задумався я про путі мої і повернув ноги мої  
  до свідчень Твоїх
 60. Поспішав я і не зволікав триматися заповідей  
  Твоїх
 61. Пута нечестивих ловили мене, (та) не забував  
  я закону Твого
 62. Опівночі встаю, аби сповідувати Тебе за присуди  
  праведності Твоєї
 63. Спільник я всім, хто боїться Тебе і тримається  
  наказів Твоїх
 64. Благоволінням Твоїм, Господи, сповнена земля;  
  навчи мене настанов Твоїх
 65. Добро вчинив Ти, Господи, зі слугою Твоїм  
  за словом Твоїм
 66. Виваженості доброї та знаття навчи мене,  
  бо заповідям Твоїм я вірив
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 67. Перш ніж постраждав я, помилявся я, а тепер  
  того, що мовив Ти, тримаюся
 68. Ти ж добрий і добро чиниш – навчи мене  
  настанов Твоїх
 69. Зухвалі на мене обман сплітали – я ж усім  
  серцем наглядаю за наказами Твоїми
 70. Зажиріло серце їхнє, мов лоєм узялося, –  
  я ж законом Твоїм розраджувався
 71. Добре мені, що постраждав я, аби навчитися  
  настанов Твоїх
 72. Закон уст Твоїх кращий мені, аніж тисячі золота  
  й срібла

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 

 73. Руки Твої створили мене й наставляють мене.  
  Дай збагнути мені, аби навчитися мені заповідей  
  Твоїх
 74. Хто боїться Тебе – нехай побачать мене й нехай  
  зрадіють, бо на Твоє слово я уповав
 75. Пізнав я, Господи, що присуди Твої – праведні,  
  й вірно Ти давав мені страждати
 76. Нехай же буде благовоління Твоє, щоби пожаліти  
  мене, слугу Твого, так, як мовив Ти
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 77. Нехай прийдуть на мене щедроти Твої, аби жити 
   мені, бо закон Твій – то блаженства мої
 78. Нехай осоромляться зухвалі, бо обманом (усе)  
  викривляли щодо мене, я ж пройматимуся  
  наказами Твоїми
 79. Нехай обернуться до мене ті, хто боїться Тебе  
  й знає свідчення Твої
 80. Нехай буде серце моє досконалим у настановах  
  Твоїх, аби не осоромитися мені
 81. Відійшла вже душа моя (в надії) на спасіння Твоє,  
  на слово Твоє я уповав
 82. Відійшли вже очі мої (в надії) на те, що мовив  
  Ти, – кажу: «Коли пожалієш мене?»
 83. Бо хоч став я мов міх, (висушений) в клубах диму,  
  та настанов Твоїх я не забув
 84. Скільки вже днів слуги Твого? Коли вже вчиниш  
  суд (правий) гонителям моїм?
 85. Зухвалі рили мені ями, що не за законом Твоїм
 86. Усі заповіді Твої – вірні! То обманом переслідували  
  мене. Допоможи мені!
 87. Ледь не покінчили зі мною на землі,  
  та я не покинув наказів Твоїх
 88. За благоволінням Твоїм дай жити мені, аби стеріг  
  я свідчення уст Твоїх
 89. Повік, Господи, слово Твоє поставлене на небесах
 90. З роду в рід вірність Твоя; утвердив Ти землю –  
  і встояла вона
 91. За Твоїми присудами встояли вони донині,  
  бо все це – слуги Твої
 92. Коли б не закон Твій – блаженства мої, то згинув  
  би я у стражданні моєму
 93. Повік не забуду наказів Твоїх, бо ними давав Ти  
  мені жити
 94. Я ж Твій, спаси мене, бо Твоїх наказів я прагнув
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 95. Нечестиві сподівалися порушити мене,  
  (та) я намагаюся збагнути свідчення Твої
 96. Усьому досконалому бачив я кінець, (а) Твоя  
  заповідь – розлога вельми
 97. Як же полюбив я закон Твій! Щодня це він у мріях 
  моїх
 98. Заповідями Твоїми робить він мене мудрішим  
  за ворогів моїх, бо повік він – мій 
 99. Став я розсудливішим і за всіх учителів моїх,  
  бо Твоїми свідченнями проймаюсь я
 100. (Й) за старших тямовитішим буду, бо це Твої  
  накази я охороняв
 101. Удержував я від усякої злої стежини ноги мої,  
  аби триматися мені слова Твого
 102. Від присудів Твоїх не ухилявся, бо це Ти вказував  
  мені
 103. Яка ж то гладка мова Твоя для горла мого –  
  (солодша) від меду для роту мого
 104. Від Твоїх наказів даєш збагнути мені,  
  тому-то зненавидів я всяку стежину обману
 105. Слово Твоє – світильник для ноги моєї і світло  
  для стежки моєї
 106. Присягнувся я й поставив – триматися присудів 
  праведності Твоєї
 107. Виснажився я вже геть – дай жити мені, Господи,  
  за словом Твоїм!
 108. Будь же прихильним, Господи, до доброї волі уст  
  моїх, і судів Твоїх (правих) навчи мене
 109. (Хоча) душа моя повсякчас в моїй долоні,  
  але Твого закону я не забував
 110. Нечестиві поставили сильце на мене,  
  та від наказів Твоїх не блукав я
 111. Надбав я свідчення Твої повік, бо вони – втіха  
  серця мого
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 112. Прихилив я серце моє, щоб виконувати  
  настанови Твої повік, до кінця
 113. Тих, хто вагається, зненавидів я, а закон Твій  
  возлюбив
 114. Це Ти – покров мій і щит мій, на Твоє слово  
  я уповав
 115. Заберіться від мене, злочинні, аби міг я глядіти  
  заповіді Бога мого
 116. Підтримай мене, як мовив Ти – аби жити мені!  
  І не осором мене в очікуванні моєму
 117. Підкріпи мене – аби спастися мені,  
  і на настановах Твоїх аби повсякчас  
  зосереджуватися
 118. Відкинув Ти всіх, хто ухилився від настанов  
  Твоїх, бо омана їхня – то обман
 119. Позбувся Ти, (як) жужелі, усіх нечестивих землі – 
  тому й возлюбив я свідчення Твої
 120. Від страху перед Тобою заклякло тіло моє,  
  і присудів Твоїх я злякався
 121. Чинив я суд (правий) і праведність – не залишиш 
   Ти мене гнобителям моїм
 122. Поручись за слугу Твого на добро (йому) – нехай  
  не гноблять мене зухвалі
 123. Усі очі прогледів (в очікуванні) спасіння Твого  
  й мови праведності Твоєї
 124. Чини зі слугою Твоїм за благоволінням Твоїм  
  і настанов Твоїх навчи мене
 125. Я ж – слуга Твій! Дай збагнути мені, аби пізнав  
  я свідчення Твої
 126. Час вже робити для Господа – (бо вже й) закон  
  Твій припинили вони
 127. Тому-то возлюбив я заповіді Твої (більше)  
  від золота – й золота щирого
 128. Тому-то всі накази (Твої) – всі правильні  
  для мене, а всяку стежину обману зненавидів я
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 129. Дивні свідчення Твої, тому-то охороняла їх душа  
  моя
 130. Одкровення слів Твоїх осяває, додає тями  
  й простим
131. Відкривав я рота свого, аж задихався,  
  бо заповідей Твоїх жадав

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочилих 

рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... (імена), до-
бродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали життя своє за 
волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх православних 
християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї ласки й мило-
сердя потребує, і прости всі гріхи їхні, вільні й невільні, і 
даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічную пам’ять.

І нині...

132. Зглянься наді мною і помилуй мене за присудом 
  (Твоїм) щодо тих, хто любить ім’я Твоє
 133. Утверди ступні мої так, як мовив Ти, аби всяке  
  беззаконня не оволоділо мною
 134. Викупи мене від гноблення людського,  
  аби тримався я наказів Твоїх
 135. Осяй слугу Твого (світлом) лиця Твого й навчи  
  мене настанов Твоїх
 136. З очей моїх сходили ручаї водні – через те,  
  що не трималися (люди) закону Твого
 137. Праведний Ти, Господи, і присуди Твої –  
  правильні
 138. Призначив Ти у праведності свідчення Твої –  
  й вельми вірні (вони)
 139. Ревність моя виснажила мене, бо недруги мої  
  забули слова Твої 
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 140. Очищена вельми мова Твоя, і возлюбив її слуга  
  Твій 
 141. Я ж малий, і цуралися мене, (та) наказів Твоїх  
  я не забував
 142. Праведність Твоя – то є праведність повік,  
  і закон Твій – істина
 143. Горе і скрута знайшли мене, (та) заповіді Твої –  
  то блаженства мої
 144. Праведність свідчень Твоїх – повік! Дай збагнути 
  мені, аби жив я!
 145. Взивав я всім серцем: озвися до мене, Господи!  
  Нехай охоронятиму я настанови Твої
 146. Взивав я до Тебе: спаси мене, аби стеріг  
  я свідчення Твої
 147. Випереджав я сутінки й волав, на слова Твої  
  я уповав
 148. Сторожу нічну випереджали очі мої,  
  щоби пройнятися мені тим, що мовив Ти 
 149. Почуй, Господи, голос мій за благоволінням  
  Твоїм, за присудами Твоїми дай жити мені
 150. Наблизилися ті, хто прямує за замислом  
  (нечестивим) – від закону Твого далекі вони
 151. (А) Ти, Господи, близько, і всі заповіді Твої –  
  істина
 152. Здавна пізнавав я від свідчень Твоїх, що повік  
  заснував Ти їх
 153. Подивись на страждання моє й звільни мене,  
  бо закону Твого не забував я 
 154. Займись тяжбою моєю й виручи мене;  
  так, як мовив Ти, дай мені жити
 155. Далеке від нечестивих спасіння, бо настанов  
  Твоїх не прагнули вони
 156. Щедроти Твої – численні, Господи, за присудами  
  Твоїми дай жити мені 
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 157. Численні гонителі мої й недруги мої,  
  (та) від свідчень Твоїх я не ухилявся
 158. Бачив я віроломних, і осоружні були мені ті,  
  що не трималися того, що мовив Ти
 159. Дивись, як накази Твої возлюбив я, Господи;  
  за благоволінням Твоїм дай жити мені
 160. Основа слова Твого – істина, і повік – усякий  
  присуд праведності Твоєї
 161. Можновладці переслідували мене без причини,  
  але Твого слова боялося серце моє 
 162. Я ж тішуся мові Твоїй, як той, хто знайшов  
  здобич велику
 163. Обман я ненавидів, і бридким він мені буде;  
  закон же Твій я возлюбив
 164. Сім разів на день хвалив я Тебе за присуди  
  праведності Твоєї
 165. Мир великий – тим, хто любить закон Твій,  
  і немає їм притичини
 166. Дожидався я спасіння Твого, Господи, й заповіді  
  Твої виконував
 167. Душа моя стерегла свідчення Твої, і возлюбив  
  я їх вельми
 168. Тримався я наказів Твоїх і свідчень Твоїх,  
  бо всі путі мої – перед Тобою
 169. Нехай наблизиться крик мій до лиця Твого,  
  Господи; за словом Твоїм дай збагнути мені
 170. Нехай прийде благання моє перед лице Твоє!  
  Як Ти мовив, так урятуй мене 
 171. Нехай розливається хвала з уст моїх,  
  коли навчиш Ти мене настанов Твоїх
 172. Нехай озветься язик мій мовою Твоєю,  
  бо всі заповіді Твої – праведні 
 173. Нехай буде рука Твоя на поміч мені,  
  бо Твої накази я обрав
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 174. Твого спасіння жадав я, Господи, й закон Твій –  
  то блаженства мої
 175. Нехай живе душа моя й нехай хвалить Тебе,  
  і присуди Твої нехай допомагають мені
176. Блукав я, мов вівця загублена. Віднайди ж слугу  
  Твого, бо не забував я заповідей Твоїх!

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 2 Згрішив я перед Тобою, Спасе, як блуд-
ний син. Отче, прийми мене, що каюсь, і помилуй мене, 
Боже. 

Слава... Взиваю до Тебе, Христе Спасе, голосом мита-
ря: очисти мене, як і його, і помилуй мене, Боже. 

І нині... Богородице, не відкинь мене, що потребую 
Твого заступництва, бо на Тебе надіється душа моя: по-
милуй мене. Господи, помилуй (40 разів). 

Молитва Владико, Господи Вседержителю, Творцю 
всіх, Отче, щедрот і Боже милості! Ти з землі створив чо-
ловіка на образ Твій і подобу, щоб тим прославилося ве-
личне ім’я Твоє на землі; а коли він відпав від Тебе через 
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порушення заповідей Твоїх, Ти знову на краще відновив 
його в Сині Твоїм Христі Ісусі і відкрив для нього небес-
ний рай. Дякую Тобі, що Ти так примножив до мене ми-
лість Твою і не віддав мене ворогам моїм, які намагаються 
кинути душу мою в безодню пекельну, ані не дав мені 
загинути з беззаконнями моїми. Отже й нині, Многоми-
лостивий і Всеблагий Господи, що не хочеш смерті гріш-
ника, але чекаєш, щоб навернувся він, і приймаєш його; 
Ти, що підіймаєш упалих і зцілюєш розбитих, – наверни 
й мене до покаяння, мене впалого підійми і розбитого 
зціли. Благаю Твою незмірну щедрість і незбагненну до-
броту: прости й забудь мої незчисленні беззаконства, що 
я ділом і словом і думкою вчинив. Просвіти засліпленість 
серця мого і дай мені покаянні сльози, щоб очистити від 
скверни мої думки. Почуй, Господи, зглянься, Людино-
любче, очисти, Многомилостивий, і визволи мою змуче-
ну душу від страждань, що їх спричиняють пристрасті, 
які володіють мною. Прожени від мене гнобителя дияво-
ла, щоб не водив мене за своїм бажанням і не робив мене 
рабом гріха; Ти Сам царюй у мені, Благий і Людино-
любний Господи, і веди мене Твоєю дорогою, і дай мені 
тільки Твоїм бути й останок життя мого за волею Твоєю 
прожити. Невимовною благістю Твоєю очисти моє серце, 
охорони уста від неправди, дай діяти тільки добре, мис-
лити тільки вгодне Тобі; і подай мені мир душевних сил 
моїх, радість духовну, любов правдиву, довготерпіння, 
благість, тихість, віру нелицемірну, стриманість тверду. 
Наповни мене всього плодами добра – дарами Всесвято-
го Твого Духа. І не вкорочуй днів життя мого, не відби-
рай душі моєї, коли я ще не готовий, але доверши мене 
звершеністю Твоєю – і тоді вже поклич від цього життя, 
щоб, без перешкод повз духів темряви пройшовши, Твоєю 
благодаттю побачив і я красу несказанну неприступної 
Твоєї слави, з усіма святими, що в них освятилося і про-
славилося всечесне й величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і 
Святого Духа і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Псалом 120/ 119
 1. Пісня сходжень. До Господа взивав я у скруті  
  моїй, і Він озвався до мене
 2. Господи, врятуй душу мою від уст обманних,  
  від язика оманливого
 3. Що дасть тобі й що додасть тобі язик  
  оманливий?
 4. Нагострені стріли дужого з (палючим) вуглем  
  ялівцевим!
 5. Горе мені, що проживав я з Мешехом, залишався  
  в наметах Кедарських
 6. Сповна залишалась душа моя з тим, хто мир  
  ненавидить
 7. Я ж сам – за мир, але тільки-но скажу (це) – вони  
  вже за війну 

Псалом 121/ 120
 1. Пісня сходжень. Здіймаю очі мої до гір. Звідки  
  прийде поміч мені?
 2. Поміч моя – від Господа, Який створив небеса  
  й землю!
 3. Нехай же не дасть Він похитнутися нозі твоїй,  
  нехай не задрімає Той, Хто оберігає тебе
 4. Отож, не дрімає й не спить Той, Хто оберігає  
  Ізраїль
 5. Господь – Той, Хто оберігає тебе; Господь –  
  тінь для тебе праворуч тебе
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 6. Удень сонце не вразить тебе, ані місяць уночі
 7. Господь оберігатиме тебе від усякого зла,  
  оберігатиме душу твою
 8. Господь оберігатиме твої виходини та входини  
  однині й довіку!

Псалом 122/ 121
 1. Пісня сходжень. Давида. Зрадів я, коли мовили  
  мені: «Ходімо до дому Господнього!»
 2. Стали вже ноги наші при брамах твоїх,  
  Єрусалиме
 3. Єрусалим, збудований як місто, злучене  
  воєдино
 4. Куди сходили коліна, коліна Господні.  
  Свідчення це Ізраїлю, щоби сповідувати ім’я  
  Господнє
 5. Бо там поставлено трони для суду (правого),  
  трони для дому Давидового
 6. Просіть миру для Єрусалима: «Хай спокій буде  
  тим, хто любить тебе, (Єрусалиме!)
 7. Хай мир буде в міцних (стінах) твоїх, спокій –  
  у цитаделях твоїх!»
 8. Заради братів моїх і приятелів моїх нехай  
  казатиму я: «Мир тобі!»
 9. Заради дому Господа Бога нашого нехай  
  відшукаю я добро тобі!

Псалом 123/ 122
 1. Пісня сходжень. До Тебе здіймав я очі свої,  
  до Того, Хто на небесах
 2. Отож, як очі слуг (звернені) до руки господарів  
  своїх, як очі служниці – до руки господині своєї,  
  так очі наші – до Господа Бога нашого, допоки  
  не помилує Він нас
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 3. Помилуй же нас, Господи, помилуй нас!  
  Бо надто ми вже наситилися презирством
 4. Занадто вже наситилася душа наша насмішками 
  безтурботних і презирством гордовитих

Псалом 124/ 123
 1. Пісня сходжень. Давида. Якби то не Господь  
  був з нами, – нехай же скаже це Ізраїль
 2. Якби ж то не Господь був з нами, коли повстали 
  на нас люди
 3. Тоді б живими поглинули вони нас, коли  
  роз’ярилися у гніві своєму на нас
 4. Тоді б води залили нас, потік прокотився  
  би над душею нашою
 5. Тоді б прокотилися над душею нашою води  
  нещадні
 6. Благословен Господь, Який не дав нас куснем  
  у зуби їхні
 7. Душа наша, мов птаха, що вирвалася із сильця  
  птахоловів, – розірване воно, і ми вирвалися
 8. Поміч наша – в імені Господа, Який небеса  
  й землю створив!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 
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Псалом 125/ 124
 1. Пісня сходжень. Ті, хто покладається на Господа, –  
  як гора Сіон вони, що не похитнеться, повік  
  стоятиме
 2. Єрусалим – гори довкола нього, а Господь –  
  довкола народу Свого однині й довіку!
 3. Бо не залишить Він берла нечестивості  
  над жеребом праведників, аби не простягли  
  було праведники руки свої до неправедності
 4. Догоди, Господи, (людям) добрим і тим,  
  що чесні в серцях своїх!
 5. А тим, що збиваються на манівці свої, дасть  
  їм Господь іти з тими, що чинять беззаконня.  
  Мир на Ізраїля!

Псалом 126/ 125
 1. Пісня сходжень. Коли повертав Господь долю  
  (щасливу) Сіону, були ми немов уві сні
 2. Тоді наповнюються уста наші сміхом і язик  
  наш – святом, тоді мовиться у племенах: «Велике  
  ж учинив Господь для них!»
 3. Для нас велике вчинив Господь – і стали ми  
  радісні
 4. Поверни, Господи, долю (щасливу) нашу,  
  мов річища у землю південну
 5. Ті, хто сіяв у сльозах, жатимуть святкуючи
 6. Той, хто йдучи йде і плачучи тягне насіння своє,  
  повертаючись прийде й святкуючи нестиме  
  снопи свої

Псалом 127/ 126
 1. Пісня сходжень. Соломона. Якщо то не Господь  
  будує дім – дарма трудились над ним будівничі  
  його; якщо то не Господь оберігає місто – дарма  
  не спала сторожа
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 2. Дарма то для вас рано підніматися й допізна  
  засиджуватися, їсти хліб болю вашого –  
  тоді як любому Своєму дає Він сон
 3. Отож, надбання від Господа – то сини, нагорода  
  (від Нього) – плід утроби
 4. Мов стріли в руці дужого – то сини юності
 5. Щаслива людина, що ними наповнила сагайдак  
  свій! (Бо) не осоромляться вони,  
  як розмовлятимуть з ворогами при брамі

Псалом 128/ 127
 1. Пісня сходжень. Щасливий усякий, хто боїться  
  Господа, хто ходить путями Його
 2. Як їстимеш труд рук твоїх, щасливий будеш,  
  і добре то для тебе
 3. Дружина твоя, мов виноградина плодюча,  
  між стінами дому твого; сини твої, мов паростки  
  оливи, навколо трапези твоєї
 4. Отож так благословляється людина, що Господа  
  боїться
 5. Нехай благословить тебе Господь із Сіону!  
  Дивись на добро Єрусалима в усі дні життя  
  твого
 6. І побач синів синів твоїх! Мир на Ізраїля! 

Псалом 129/ 128
 1. Пісня сходжень. Занадто вже тіснили мене  
  від юності моєї, – нехай же скаже це Ізраїль
 2. Занадто вже тіснили мене від юності моєї –  
  та не здолали мене
 3. На спині моїй орачі орали, борозну довгу  
  проклали свою
 4. (Та) Господь – праведний, розрубав Він пута  
  нечестивих
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 5. Нехай осоромляться і нехай відступлять назад  
  усі ненависники Сіону
 6. Нехай будуть вони, мов мурава на дахах,  
  що перш ніж можна вирвати її, висохла
 7. Котрою жнець не наповнив жмені своєї,  
  а в’язальник снопів – подолу свого
 8. І не мовлять перехожі (їм): «Благословення  
  Господнє на вас! Благословили ми вас іменем  
  Господнім!»

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочилих 

рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... (імена), 
добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали життя своє 
за волю України і за Церкву Твою Святу, і всіх православ-
них християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї ласки й ми-
лосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, вільні й невільні, 
і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 130/ 129
 1. Пісня сходжень. До Тебе, Господи, взивав я  
  з глибин
 2. Почуй, Владико мій, голос мій! Нехай будуть  
  вуха Твої уважні до голосу благань моїх
 3. Якщо за заблудами Ти пильнуватимеш, Господи  
  Владико мій, – хто встоїть?
 4. Бо прощення – в Тебе, аби Тебе боялися
 5. На Господа сподівався я, сподівалася душа моя,  
  й на слово Його уповав я
 6. Душа моя (виглядає) Владику мого більше,  
  ніж сторожа – ранку, більше, ніж сторожа ранку
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 7. Уповай, Ізраїлю, на Господа, бо в Господа  
  благовоління й викуплення в Нього сповна
 8. І це Він викупить Ізраїль від усіх заблуд його

Псалом 131/ 130
 1. Пісня сходжень. Давида. Господи,  
  не зазнавалося серце моє, і не підносилися  
  очі мої, і не ходив я, (щоб здобути) щось більше  
  й дивовижніше, ніж дано мені (зрозуміти)
 2. Чи не вгамовував і не втихомирював я душу  
  свою, немов дитину, відлучену від матері? Душа  
  моя була мені, мов дитя, відлучене (від матері)
 3. Уповай, Ізраїлю, на Господа однині й довіку! 

Псалом 132/ 131
 1. Пам’ятай, Господи, все, що мусив Давид  
  вистраждати
 2. Коли присягався він Господу, обіцяв Могучому  
  (Богу) Якова:
 3. «Не увійду я під намет дому мого, не зійду  
  на постіль ліжка мого
 4. Не дам очам моїм сну, ні повікам моїм дрімання
 5. Аж доки не знайду місце для Господа, обителі  
  для Могучого (Бога) Якова»
 6. Ось, ми почули про нього в Ефраті, знайшли  
  його на полях серед лісів
 7. Прийдімо до обителей Його, вклонімося  
  підніжжю ніг Його
 8. Встань, Господи, на місці спочинку Твого –  
  Ти Сам і ковчег сили Твоєї!
 9. Нехай священники Твої зодягнуться  
  у праведність, і побожні Твої нехай вигукують  
  радісно!
 10. Задля Давида, слуги Твого, не відвертай лиця  
  помазаника Твого



207

Кафизма вісімнадцята  

 11. Господь присягнувся Давиду істиною, не відверне 
  від неї: «Від плоду утроби твоєї поставлю Я  
  на трон твій
 12. Якщо сини твої будуть триматися заповіту  
  Мого і свідчень Моїх, що навчу Я їх, то й сини  
  їхні посідатимуть трон твій на віки вічні» 
 13. Бо Господь обрав Сіон, зажадав його за осідок Собі:
 14. «Це місце спочинку Мого на віки вічні,  
  тут перебуватиму, бо жадав його
 15. Благословляючи благословлю поживу його,  
  нужденних його насичу Я хлібом
 16. І священників його зодягну у спасіння, і побожні  
  його вигукуватимуть радісно
 17. Там вирощу Я ріг Давидові, світильник  
  помазанику Моєму Я наготував
 18. Ворогів його одягну Я в сором, і зацвіте на ньому  
  вінець його» 

Псалом 133/ 132
 1. Пісня сходжень. Давида. Отож як добре  
  і як солодко жити братам разом!
 2. (Це) мов той добрий єлей на голові, що стікає  
  на бороду, на бороду Аарона, що стікає на комір  
  шат його
 3. (Це) мов та роса Хермонська, що сходить  
  на гори Сіонські. Бо це там призначив Господь  
  благословення, життя до самого віку!

Псалом 134/ 133
 1. Пісня сходжень. Отож благословіть Господа,  
  всі слуги Господні, ви, що стоїте ночами в домі  
  Господа!
 2. Здійміть руки ваші до святині та благословіть  
  Господа!
 3. Нехай же Господь, Який створив небеса й землю,  
  благословить і тебе з Сіону!
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Слава... і нині... Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, 
Боже (тричі). 

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 2 Господи, мій Господи! Раніше ніж осу-
дити мене, дай мені покаянням загладити гріхи мої. Дай 
чулість душі моїй, щоб я взивав: «Милосердний і Люди-
нолюбний Боже, спаси мене». 

Слава... Я, мов нерозумні тварини, жив і став подіб-
ний до них. Христе Боже мій, дай мені покаяння, щоб я 
одержав від Тебе велику милість. 

І нині... Владичице Богородице, молюся Тобі: не від-
вертай лиця Твого від мене, але як Милосердного Бога 
милосердна Мати допоможи мені покаятися раніше 
кінця мого, щоб я, спасенний Тобою, прославляв Тебе – 
бездоганну надію мою і спасіння моє. Господи, помилуй 
(40 разів). 

Молитва Господи, не в ярості Твоїй суди мене і не в 
гніві Твоїм карай мене. Владико Господи Ісусе Христе, 
Сину Бога Живого! Помилуй мене грішного, вбогого, 
зарозумілого, лінивого, байдужого, перекірливого, ока-
янного, розпусного, блудника, перелюбника, скверного, 
розбещеного, невдячного, немилостивого, жорстокого, 
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п’яницю, нестриманого, безсовісного, малодушного, не-
достойного Твого людинолюбства, а вартого тільки геє-
ни та всяких мук. І не засуджуй мене, Визволителю мій, 
на загибель за великі гріхи мої, але помилуй мене, бо я 
немічний душею й тілом, розумом і помислами, і якими 
Сам знаєш шляхами спаси мене, недостойного раба Тво-
го, за молитви пречистої Владичиці нашої Богородиці і 
всіх святих, що від віку Тобі догодили, бо Ти благосло-
венний на віки вічні. Амінь.
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КАФИЗМА 19

Псалом 135/ 134
 1. Алилуя! Хваліть ім’я Господнє! Хваліть, слуги  
  Господні!
 2. Ви, що стоїте в домі Господа, в обійстях дому 
  Бога нашого!
 3. Хваліть Господа, бо Господь – добрий,  
  виспівуйте імені Його, бо насолода це!
 4. Бо Господь обрав Собі Якова, Ізраїля –  
  у власність Собі
 5. Бо це я пізнав, що Господь – великий, і Владика  
  Він наш над усіма богами
 6. Усе, що Йому до вподоби, робив Господь  
  на небесах і на землі, на морях і в безоднях усіх
 7. Зводив хмари від краю землі, для дощу  
  блискавиці робив, вітер виводив зі сховищ Своїх
 8. Уражав первістків Єгипетських – від людини  
  до звірини
 9. Посилав знаки й чудеса посеред тебе, Єгипте,  
  на фараона й усіх слуг його
 10. Уражав племена численні й убивав царів  
  могутніх:
 11. Сихона, царя Аморейського, й Ога,  
  царя Башанського, й усі царства Ханаанські
 12. Й віддав землю їхню в надбання – в надбання  
  Ізраїлю, народові Своєму
 13. Господи, ім’я Твоє – повік; Господи, пам’ять  
  про Тебе – в рід і рід!
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 14. Бо розсудить Господь народ Свій і пожаліє слуг  
  Своїх
 15. Ідоли племен – срібло й золото, діло рук людських
 16. Рот є в них, а не говорять, очі є, та не бачать
 17. Вуха є в них, а не слухають, навіть дихання немає 
  в роті їхньому
 18. Такими ж будуть ті, хто робить їх, усі,  
  хто покладається на них
 19. Доме Ізраїля, благословіть Господа! Доме Аарона, 
  благословіть Господа! 
 20. Доме Левія, благословіть Господа! Ті, хто боїться  
  Господа, благословіть Господа!
 21. Благословен із Сіону Господь, Який залишається  
  в Єрусалимі! Алилуя

Псалом 136/ 135
 1. Сповідуйте Господа, бо добрий Він, бо повік  
  благовоління Його!
 2. Сповідуйте Бога богів, бо повік благовоління  
  Його!
 3. Сповідуйте Владику владик, бо повік  
  благовоління Його!
 4. Того, Єдиного, Хто робив дивовижі великі,  
  бо повік благовоління Його!
 5. Того, Хто небеса зробив розумно, бо повік  
  благовоління Його!
 6. Того, Хто землю розгорнув на водах, бо повік  
  благовоління Його!
 7. Того, Хто світила великі зробив, бо повік  
  благовоління Його!
 8. Сонце – для управління днем, бо повік  
  благовоління Його!
 9. Місяць і зорі – для управління ніччю, бо повік  
  благовоління Його!
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 10. Того, Хто Єгипет уразив у первістках його,  
  бо повік благовоління Його!
 11. І вивів Ізраїль із-поміж них, бо повік  
  благовоління Його!
 12. Рукою сильною й раменом піднесеним, бо повік  
  благовоління Його!
 13. Того, Хто море Червоне розтяв навпіл, бо повік  
  благовоління Його!
 14. Й Ізраїль провів посеред нього, бо повік  
  благовоління Його!
 15. І скинув фараона й міць його до моря Червоного, 
   бо повік благовоління Його!
 16. Того, Хто провів народ Свій пустелею, бо повік  
  благовоління Його!
 17. Того, Хто вразив царів великих, бо повік  
  благовоління Його!
 18. І повбивав царів величних, бо повік благовоління 
  Його!
 19. Сихона, царя Аморейського, бо повік  
  благовоління Його!
 20. Й Ога, царя Башанського, бо повік благовоління  
  Його!
 21. Й віддав землю їхню в надбання, бо повік  
  благовоління Його!
 22. В надбання Ізраїлю, слузі Своєму, бо повік  
  благовоління Його!
 23. (Того, Хто) у приниженні нашому згадав нас,  
  бо повік благовоління Його!
 24. І вирвав нас від недругів наших, бо повік  
  благовоління Його!
 25. Того, Хто дає хліб усякій плоті, бо повік  
  благовоління Його!
 26. Сповідуйте Бога небес, бо повік благовоління  
  Його!



213

Кафизма дев’ятнадцята  

Псалом 137/ 136
 1. На ріках Вавилонських – там сиділи ми  
  та й плакали, коли згадували Сіон
 2. На вербах посеред нього повісили ми ліри наші
 3. Бо там полонителі наші просили в нас слів пісні,  
  й мучителі наші – радості: «Заспівайте нам  
  (щось) із пісні Сіонської!»
 4. Як же ми пісню Господню заспіваємо в землі  
  незнайомій?
 5. Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай забуде  
  (й не зможе грати) правиця моя!
 6. Нехай язик мій присохне в роті моєму, якщо  
  не буду пам’ятати тебе, якщо не зведу Єрусалим  
  на вершину радості моєї!
 7. Нагадай, Господи, синам Едомським день  
  (руйнування) Єрусалима, як мовили вони:  
  «Розкидайте, розкидайте аж до підвалин його!»
 8. Дочко Вавилонська! Нападнице! Щасливий,  
  хто воздасть тобі належне за те, що ти зробила  
  нам!
 9. Щасливий, хто вхопить і поб’є дітей твоїх  
  об скелю!

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 
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Псалом 138/ 137
 1. (Псалом) Давида. Нехай сповідуватиму я Тебе  
  всім серцем своїм, нехай виспівуватиму я Тобі  
  перед богами (іншими)
 2. Нехай вклонюся я храму Твоєму святому й нехай 
  сповідуватиму я ім’я Твоє за благовоління Твоє  
  й істину Твою, бо Ти мову Свою звеличив понад  
  усяке ім’я Твоє
 3. У день, коли взивав я, Ти озвався до мене,  
  вшановуєш мене силою в душі моїй
 4. Нехай сповідують Тебе, Господи, всі царі землі,  
  бо почули вони мову вуст Твоїх
 5. І нехай співають про путі Господні, бо велика  
  слава Господня 
 6. Бо піднісся Господь – та приниженого бачить  
  і зазнайкуватого здалеку пізнає
 7. Якщо посеред скрути я ходитиму – відновиш  
  життя моє, проти гніву ворогів моїх простягнеш  
  руку Твою і спасеш мене правицею Твоєю
 8. Звершить Господь за мене! Господи, повік Твоє  
  благовоління! Не облиш ділá рук Твоїх! 

Псалом 139/ 138
 1. Вказівка керівникові: Давида псалом. Господи,  
  розгледів Ти мене й пізнав
 2. Це Ти знаєш, (коли) сидіти мені й (коли) 
  вставати, розпізнав помисли мої здалеку
 3. Йти мені чи прилягти – Ти розкинув; і всі путі 
  мої – звичні для Тебе
 4. Бо й слова немає на язику моїм, адже відоме  
  Тобі, Господи, кожне з них
 5. Ззаду й спереду обніс Ти мене й поклав на мене  
  долоню Свою
 6. Дивне (для мене) знаття (Твоє), недосяжно  
  стоїть від мене, не в змозі я (осягнути) його



215

Кафизма дев’ятнадцята  

 7. Куди піду від духу Твого й куди від лиця Твого  
  втечу?
 8. Якщо вознесусь на небеса – там Ти, чи нехай  
  стелитимусь у шеолі – ось, і там Ти
 9. Нехай здійму крила світанку, нехай опинюся  
  на краю морському
 10. І там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя  
  ухопить мене
 11. І мовив я: «Істинно, пітьма вкриє мене, а ніч –  
  це світло для мене»
 12. Та й пітьма не затьмарить від Тебе, й ніч засяє  
  як день: (однаково для Тебе) що темінь, що світло
 13. Бо це Ти володієш нутрощами моїми, Ти ліпиш  
  мене ще в утробі матері моєї
 14. Нехай сповідуватиму Тебе, бо страшно й дивно  
  це для мене – діла Твої дивовижні, й душа моя  
  вельми свідома цього
 15. Не прихована була від Тебе й кістка моя, коли  
  створений я був під покровом, витканий був  
  у глибинах землі
 16. Зародка мого бачили очі Твої; і в книзі Твоїй  
  були записані всі дні, що заснував (Ти для мене),  
  коли не було ще жодного з них
 17. І які ж дорогі для мене помисли Твої, Боже!  
  Які ж знаменні висліди їх!
 18. Порахую – більше їх від піску; прокидаюсь –  
  і все ще з Тобою я
 19. Якби ж, Боже, вбив Ти нечестивого!  
  Й ви, кровожери, заберіться від мене!
 20. Ті, що мовлять про Тебе підступно, вороги Твої  
  здійняли (ім’я Твоє) з легковажністю
 21. Чи не тих, Господи, що ненавидять Тебе,  
  я ненавиджу, й (чи не) повсталі на Тебе  
  осоружні мені?
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 22. Безмежною ненавистю ненавидів я їх, ворогами  
  моїми стали вони
 23. Розгледь же мене, Боже, і пізнай серце моє;  
  випробуй мене й пізнай турботи мої
 24. Й подивися, чи не на путі болю я? Та путтю  
  вічності веди мене!

Псалом 140/ 139
 1. Вказівка керівникові: псалом Давида 
 2. Звільни мене, Господи, від людини злої!  
  Від чоловіка зловмисного охоронятимеш  
  Ти мене
 3. Від тих, що в серці зле задумали, що війнами  
  живуть кожен день
 4. Нагострили язика свого, мов у змії; отрута  
  гадюки в устах їхніх. Села
 5. Убережи мене, Господи, від рук нечестивого;  
  Ти охоронятимеш мене від чоловіка  
  зловмисного, що задумав поштовхнути ноги мої
 6. Таємно наставляли чванливі на мене сильце  
  й пута, тенета розкинули путівцем, лабети  
  поставили на мене. Села
 7. Мовив я Господу: «Це Ти – Бог мій! Вислухай,  
  Господи, голос благань моїх!»
 8. Господи Владико мій, сило спасіння мого!  
  Ти покрив голову мою в день,  
  коли я озброювався
 9. Не давай, Господи, жаданого нечестивому;  
  каверзам його не дай здійснитися,  
  щоб не підносилися вони. Села
 10. Нехай голови тих, що оточили мене, покриє  
  лихо їхніх власних уст
 11. Нехай дощить на них вугіль (гарячий); у вогонь  
  нехай кине Він їх, у провалля; нехай не встануть 
  вони
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 12. Нехай не втвердиться на землі чоловік язикатий,  
  нехай зло спіймає чоловіка зловмисного  
  для стусанів (своїх)
 13. Пізнав я, що розсудить Господь стражденного,  
  суд (правий) учинить нужденним 
 14. Істинно, праведні сповідують ім’я Твоє, правдиві  
  сидітимуть перед лицем Твоїм

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 141/ 140
 1. Псалом Давида. Господи, до Тебе я взивав!  
  Поспіши до мене! Вислухай голос мій,  
  коли взиваю я до Тебе!
 2. Нехай постане молитва моя, мов пахощі перед  
  лицем Твоїм, піднесення долонь моїх – (мов)  
  дар вечірній
 3. Постав, Господи, сторожу до рота мого,  
  охороняй двері вуст моїх
 4. Не давай прихилятися серцю моєму до слова  
  злого, справляти забаганки нечестиві  
  з чоловіками, що чинять беззаконня,  
  і не вживатиму я наїдків їхніх
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 5. Нехай праведний уразить мене – благовоління  
  це; і нехай дорікає він мені – єлей це для голови;  
  нехай не відмовляється від нього голова моя; 
  бо поки я ще (живий), то й молитва моя проти  
  зла їхнього
 6. Розсипалися поміж вершинами скель судді їхні,  
  але мову мою вони почують, бо люб’язна вона
 7. Немов розколоті й посічені на землі, сипалися  
  кістки наші до пащі шеолу
 8. Тому до Тебе, Господи Владико мій, очі мої,  
  в Тобі знайшов я прихисток. Не відкидай  
  душі моєї!
 9. Оберігай мене від петлі сильця, що розкинули  
  вони на мене, і від лабетів тих, хто чинить  
  беззаконня
 10. Нехай усі разом упадуть нечестиві у власні сітки,  
  тоді як я переступатиму (через них)

Псалом 142/ 141
 1. Маскіл (зосереджена пісня, повчання). Давида.  
  Коли він був у печері. Молитва
 2. Голосом моїм звертаюся до Господа, голосом  
  моїм шукаю милості у Господа 
 3. Виливаю перед лицем Його ремство моє,  
  виголошую перед лицем Його горе моє
 4. Коли дух мій завмер у мені, то це Ти знав стежку  
  мою; на стежині, якою я ходжу, таємно  
  наставляли сильце на мене
 5. Глянь праворуч і подивись: нема нікого  
  знайомого мені, згинув (кудись) пристанок  
  від мене; нема нікого, хто би прагнув подбати  
  про душу мою
 6. До Тебе звертався я, Господи, мовив:  
  це Ти – притулок мій, доля моя в землі живих
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 7. Зваж на крик мій, бо заслаб я вельми; урятуй  
  мене від гонителів моїх, бо міцніші вони стали  
  за мене
 8. Виведи з в’язниці душу мою, аби сповідувати  
  мені ім’я Твоє. Зберуться навкруги праведні,  
  коли віддячиш Ти мені 

Псалом 143/ 142
 1. Псалом Давида. Господи, почуй молитву мою,  
  вислухай благання мої! Вірністю Твоєю озвись  
  до мене, праведністю Твоєю
 2. І не входь у суд зі слугою Твоїм,  
  бо не виправдається усякий живий перед  
  лицем Твоїм
 3. Бо гнав ворог душу мою, втоптав у землю життя  
  моє, посадив мене у закутках, мов померлих  
  навіки
 4. І завмер у мені дух мій, зніяковіло в мені серце моє
 5. Згадував я дні минулі, задумувався про кожен  
  учинок Твій; ділом рук Твоїх проймаюсь
 6. До Тебе розкинув я руки, до Тебе душа моя,  
  мов земля спрагла. Села
 7. Поспіши, Господи, озватися до мене – дійшов  
  уже краю дух мій; не ховай лиця Твого  
  від мене, а то уподібнюсь я тим, що зійшли  
  вже до ями (могильної)
 8. Дай почути мені вранці благовоління Твоє,  
  бо на Тебе покладався я; дай спізнати мені путь,  
  якою простувати мені, бо до Тебе піднялася  
  душа моя
 9. Урятуй мене, Господи, від ворогів моїх,  
  до Тебе я (йшов, аби) схоронитися
 10. Навчи мене виконувати волю Твою,  
  бо це Ти – Бог мій! Дух Твій добрий нехай веде  
  мене на землю рівну!



Кафизма дев’ятнадцята  

220

 11. Заради імені Твого, Господи, даси жити мені;  
  праведністю Твоєю виведеш зі скрути  
  душу мою
 12. І благоволінням Твоїм вигубиш ворогів моїх  
  і порушиш усіх недругів душі моєї, бо це я –  
  слуга Твій

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 7 Дякуючи славлю Тебе, Боже мій, що Ти 
всім грішникам даєш покаяння. Спасителю, не осором 
мене за недобрі діла мої, коли прийдеш судити світ. 

Слава... Безліч нагрішив я перед Тобою, Боже мій, 
і страшної кари очікую, але змилосердься наді мною і 
спаси мене. 

І нині... До Твоєї безмежної милості нині вдаюся,  
Богородице, розірви кайдани гріхів моїх. Господи, поми-
луй (40 разів). 

Молитва Владико Христе Боже, Ти, що страстями 
Своїми пристрасті мої зцілив і ранами Своїми мої рани 
вилікував! Подай мені, що перед Тобою дуже нагрішив, 



Кафизма дев’ятнадцята  

сльози зворушення; дай змогу моєму тілу насолоджува-
тися пахощами Животворчого Тіла Твого, а душу мою 
осолоди Твоєю Чесною Кров’ю від тієї гіркоти, котрою 
мене напував беззаконник; піднеси мій пригнічений 
розум до Тебе і відведи від смертельної безодні: бо не 
маю каяття, не маю зворушення, не маю сліз потіхи, що 
підносять дітей до насліддя свого. Затьмарив я розум 
життєвими пристрастями, не можу споглянути на Тебе 
у хворобі, не можу зігрітися сльозами любові до Тебе. 
Але, Владико Господи Ісусе Христе, Скарбе добра, по-
дай мені покаяння вичерпне й серце любові сповнене, 
щоб шукало Тебе, подай мені благодать Твою і віднови 
в мені риси Твого образу. Я покинув Тебе, але Ти не по-
кидай мене: вийди на пошук мене, виведи мене на па-
совища Твої і залічи мене до овець обраної Твоєї отари, 
насити мене з ними поживою Божественних Твоїх Таїн, 
молитвами пречистої Твоєї Матері й усіх святих Твоїх. 
Амінь.
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Псалом 144/ 143
 1. (Псалом) Давида. Благословен Господь, скала  
  моя, Який навчає руки мої борні, пальці мої –  
  війні
 2. Благовоління моє і твердиня моя, оплот мій  
  і визволитель мій, щит мій, і в Ньому знайшов  
  я прихисток; Той Він, Хто народ мій скорив  
  мені
 3. Господи, щó то є людина, аби пізнав Ти її?  
  Щó то син людський, аби визнав Ти його?
 4. Схожа людина на подих вітру, дні її – мов тінь  
  минуща
 5. Господи, нахили небеса Твої – і зійдеш,  
  торкнися гір – і курітимуть вони
 6. Блисни блискавицею – й розвієш їх; пошли  
  стріли Свої – і розженеш їх
 7. Простягни руки Свої з висоти, випусти мене  
  і врятуй мене від вод великих, від руки синів  
  незнайомця
 8. Чий рот казав даремне і правиця чия – правиця  
  обману
 9. Боже, нехай співатиму я Тобі пісню нову, на арфі  
  десятиструнній нехай виспівуватиму я Тобі
 10. (Тобі), Хто давав спасіння царям, випускав  
  Давида, слугу Свого, від меча злого
 11. Випусти мене і врятуй мене від руки синів  
  незнайомця, чий рот казав даремне і правиця  
  чия – правиця обману
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 12. Щоб були сини наші мов саджанці, що виросли  
  від юності їхньої; дочки наші – мов стовпці,  
  витесані за образом храмових
 13. Клуні наші повні, багаті всяким збіжжям; вівці  
  наші примножуються тисячами (й) десятками  
  тисяч на дворах наших
 14. Худоба наша огрядна, немає пролому  
  (в стінах наших) й немає пропажі, й немає  
  репету на просторах наших
 15. Щасливий народ, у котрого це є; щасливий  
  народ, у котрого Господь – Бог його!

Псалом 145/ 144
 1. (Пісня) хвали. Давида. Нехай піднесу я Тебе,  
  Боже мій, Царю, і нехай благословлю ім’я Твоє  
  на віки вічні
 2. В усякий день нехай благословлятиму Тебе  
  і нехай хвалитиму ім’я Твоє на віки вічні
 3. Великий Господь і вельми гідний хвали, й величі  
  Його не розгледіти
 4. З роду в рід пишатимуться ділами Твоїми  
  і виголошуватимуть могучості Твої
 5. Нехай пройматимусь я величчю, славою,  
  гідністю Твоєю та словами дивовижними Твоїми
 6. І розкажуть про силу страшних (речей) Твоїх,  
  і про велич Твою я повідаю
 7. Розливатиметься пам’ять про велику доброту  
  Твою, і про праведність Твою вигукуватимуть  
  радісно
 8. Щедрий і милосердний Господь, неквапний  
  у гніві й великий у благоволінні
 9. Добрий Господь до кожного, й щедроти Його –  
  в усіх ділах Його
 10. Сповідуватимуть Тебе, Господи, всі діла Твої,  
  й побожні Твої благословлять Тебе
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 11. Промовлять про славу царства Твого  
  й розкажуть про могучість Твою
 12. Аби пізнати синам людським могучості Його  
  і славу величі царства Його
 13. Царство Твоє – царство всіх віків, і правління  
  Твоє – в усякий рід і рід
 14. Підтримує Господь усіх, хто падає, і випростовує 
  усіх зігнутих
 15. Очі кожного Тебе дожидаються, і це Ти даєш їжу  
  їм своєчасно
 16. Відкриваєш Ти руку й насичуєш усяке живе тим,  
  що любе їм
 17. Праведний Господь на всіх путях Своїх  
  і побожний в усіх ділах Своїх
 18. Близький Господь до всіх, хто взиває до Нього,  
  до всіх, хто взиває до Нього в істині
 19. Волю тих, хто боїться Його, виконує Він,  
  і волання їхнє чує Він і спасає їх
 20. Оберігає Господь усіх, хто любить Його,  
  а всіх нечестивих – знищить
 21. Казатимуть уста мої хвалу Господу,  
  і благословить усяка плоть ім’я Святе Його  
  на віки вічні

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

Господи, помилуй (тричі). 
Слава...
Молитва за живих Спаси, Господи, і помилуй рабів 

Твоїх: отця мого духовного ... (ім’я), батьків моїх ... (імена), 
родичів ... (імена), і всю родину мою, навчителів, добро-
дійників, прихильників і ненависників моїх ... (імена), і 
всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх 
православних християн, і всяку живу душу, що Твоєї ла-
ски і допомоги потребує. 

І нині... 
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Псалом 146/ 145
 1. Алилуя. Хвали, душе моя, Господа!
 2. Нехай хвалитиму я Господа в житті моєму, нехай  
  виспівуватиму Богу моєму, доки живу
 3. Не покладайтеся на вельмож, на сина людського –  
  немає в ньому спасіння
 4. Виходить дух його, і він повертається в землю  
  свою – згинули в той день наміри його
 5. Щасливий, кому Бог Якова на поміч,  
  чиє очікування – на Господа Бога свого
 6. Який створив небеса й землю, море і все,  
  що в них, Який оберігає істину повік
 7. Який чинить суд (правий) пригнобленим,  
  дає хліб голодним. Господь, Який вивільняє  
  зв’язаних
 8. Господь, Який відкриває очі сліпим, Господь,  
  Який випростовує зігнутих, Господь,  
  Який любить праведних
 9. Господь, Який оберігає скитальників,  
  підбадьорює сироту й удовицю, а путь нечестивців 
  Він викривить!
 10. Господь повік царюватиме! Бог твій, Сіоне, –  
  в рід і рід! Алилуя

Псалом 147/ 146
 1. Алилуя. Бо добре то – виспівувати Бога нашого,  
  бо насолода то – хвала належна
 2. Господь – будівничий Єрусалима, вигнанців  
  Ізраїля збирає
 3. Він – Той, Хто зцілює розбитих серцем і зупиняє  
  муки їхні
 4. Хто лік зорям визначає і називає іменами всіх їх
 5. Великий Владика наш і многосильний,  
  розумінню Його немає міри
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 6. Господь – Той, Хто підбадьорює стражденних,  
  (а) нечестивих принижує до землі
 7. Озвіться до Господа із вдячністю, виспівуйте  
  Богові нашому з лірою!
 8. Тому, Хто покриває небеса хмарами густими,  
  Хто на землю дощ готує, Хто мураву на горах  
  зрощує
 9. Хто дає хліб звірині, синам ворона, що взивають  
  (до Нього)
 10. Не дужість коня до вподоби Йому, не прихильний  
  Він до (спритності) ніг чоловічих
 11. Прихильний Господь до тих, хто боїться Його,  
  хто уповає на благовоління Його 

/ 147
 12. Пишайся Господом, Єрусалиме! Хвали Бога  
  Твого, Сіоне!
 13. Бо зміцнив Він засуви брам твоїх, благословив  
  синів твоїх у нутрі твоєму
 14. Він – Той, Хто кладе мир у границях твоїх,  
  добірними пшеницями насичує тебе
 15. Хто посилає мову Свою землі – швидко біжить  
  слово Його
 16. Хто дає сніг, як вовну; іній, як попіл, розсипає
 17. Хто розкидає лід свій крихтами – перед лицем  
  холоду Його хто встоїть?
 18. Посилає Він слово Своє – і розтоплює їх; подме  
  вітром Своїм – потечуть води
 19. Він – Той, Хто виголошує слово Своє Якову,  
  настанови Свої та присуди Свої – Ізраїлю
 20. Не робив Він такого жодному племені, і суди  
  (праві) не відомі їм. Алилуя

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

Господи, помилуй (тричі). 
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Слава...
Молитва за спочилих Упокой, Господи, душі спочи-

лих рабів Твоїх: батьків моїх ... (імена), родичів моїх ... 
(імена), добродійників ... (імена), і всіх тих, що поклали 
життя своє за волю України і за Церкву Твою Святу, і 
всіх православних християн, і всяку душу, що спочила і 
Твоєї ласки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їхні, 
вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори 
їм вічную пам’ять.

І нині...

Псалом 148
 1. Алилуя. Хваліть Господа з небес, хваліть Його  
  у вишніх!
 2. Хваліть Його, всі ангели Його, хваліть Його,  
  всі сили Його!
 3. Хваліть Його, сонце й місяцю, хваліть Його,  
  всі зорі ясні!
 4. Хваліть Його, небеса небес і води,  
  що над небесами!
 5. Нехай хвалять ім’я Господа, бо це Він призначив –  
  і створились вони
 6. І навіки й повік установив Він їх, настанову дав –  
  і не перейти (її)
 7. Хваліть Господа із землі, чудовиська морські  
  й безодні всі!
 8. Вогонь і град, сніг і клуби диму, вітер буремний,  
  що виконує слово Його
 9. Гори й пагорби всі, дерево плодове й кедри всі
 10. Живність і звірина всяка, те, що роїться,  
  і птаство крилате
 11. Царі землі й люд увесь, можновладці й усі судді  
  землі
 12. Ще й юнаки з юнками, старші з підлітками
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 13. Нехай же хвалять вони ім’я Господнє,  
  бо Його ім’я єдине недосяжне; гідність Його –  
  над землею та небесами
 14. І підніс Він рога народу Своєму, хвалу – всім  
  побожним Своїм, синам Ізраїля, народові,  
  що близький Йому. Алилуя

Псалом 149
 1. Алилуя. Співайте Господу пісню нову, хвалу  
  Йому в зібранні побожних!
 2. Нехай радіє Ізраїль Творцеві своєму, сини Сіону  
  нехай веселяться (перед) Царем своїм!
 3. Нехай хвалять ім’я Його танком (веселим),  
  із бубном і лірою нехай виспівують Йому!
 4. Бо прихильний Господь до народу Свого,  
  прикрашає стражденних спасінням
 5. Нехай у славі торжествують побожні, нехай  
  святкують на ложах своїх
 6. Прослава Богу – в горлі їхньому, а меч двосічний –  
  у руці їхній
 7. Аби вчинити помсту в племенах, покарання –  
  серед люду
 8. Аби пов’язати царів їхніх ланцюгами,  
  й шанованих їхніх – кайданами залізними
 9. Аби вчинити над ними присуд записаний –  
  велич це для всіх побожних Його! Алилуя

Псалом 150
 1. Алилуя. Хваліть Бога у святості Його, хваліть  
  Його на тверді небесній сили Його!
 2. Хваліть Його за могуття Його, хваліть Його  
  за безмежну велич Його!
 3. Хваліть Його звуками рогу, хваліть Його арфою  
  і лірою!
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 4. Хваліть Його бубном і танком (веселим), хваліть  
  Його на струнах і флейті!
 5. Хваліть Його цимбалами дзвінкими, хваліть  
  Його цимбалами гучними!
 6. Усе, що дише, нехай хвалить Господа! Алилуя 

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

Трисвяте Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Без-
смертний, помилуй нас (тричі). Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Молитва до Пресвятої Тройці Пресвятая Тройце, по-
милуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші 
імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). Слава Отцю, 
і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віч-
ні. Амінь. 

Молитва Господня Отче наш, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на-
сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволи нас від лукавого. 

Тропарі, гл. 8 Ти – сповнення всякого добра, Христе 
мій, наповни радістю й веселістю душу мою і спаси мене 
як Єдиний Многомилостивий. 

Слава... Хоч і згрішив я, Христе, Спасе мій, перед  
Тобою, але іншого Бога, крім Тебе, не знаю; сподіваю-
чись на Твоє милосердя, благаю Тебе: прийми мене як 
блудного сина і спаси мене. 

І нині... Не маю іншої помочі, ні теплого заступ-
ництва, крім Тебе, Владичице: Ти, що маєш сміливість 
до Сина Свого, поможи мені і спаси мене, раба Твого.  
Господи, помилуй (40 разів). 

Молитва Господи Ісусе Христе, Боже мій, помилуй 
мене грішного і прости мені, негідному рабові Твоєму, 
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все, чим нагрішив я перед Тобою протягом усього жит-
тя мого, аж до цього дня і години, вільні мої провини 
й невільні, ділом і словом, розумом і думкою: через зух-
вальство чи неувагу, або через великі мої лінощі та нед- 
бальство. Якщо я клявся Твоїм іменем, і неправдиво 
клявся або подумки його погудив; якщо когось осудив 
або обмовив, або засмутив, розгнівив та образив; або не-
чисті думки мав, або говорив неправду, або їв крадько-
ма, або коли друг до мене приходив, зневажив його й не 
допоміг йому; або брата мого скривдив і засмутив; або як 
стояв на молитві, то розумом моїм лукавим про лукаве 
міркував; або надмірно догоджав собі, нестямно сміявся 
та про святе говорив без пошани; або впадав у гордощі 
та самохвальство, або чужою красою спокусився; або про 
молитву не дбав, або настанов духовного отця мого не 
виконував, або пустословив, або вчинив щось іще ли-
хого, не пам’ятаю, бо все те й понад те вчинив, – поми-
луй мене, Господи, і прости мені все, щоб я у спокої ліг, 
заснув і спочив, оспівуючи, славлячи і благословляючи 
Тебе, з Безначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим і Бла-
гим і Животворчим Твоїм Духом і нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь.	
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