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Заборони

царства, благоволінням і благодаттю єдинородного Сина Твого, що з Ним Ти благословен єси, з пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас,
і на віки вічні.
Люди: Амінь.

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
СВЯТОГО ЙОАНА ЗОЛОТОУСТОГО
З ЧИНАМИ ХРЕЩЕННЯ
І МИРОПОМАЗАННЯ
Для звершення Святих Таїнств християнського втаємничення треба приготувати на тетраподі єлей та
святе миро, хрещальницю або дзбан із водою і тарілку,
свічку, білий одяг (хітон чи крижму), нагрудний хрестик
для катехумена.
Катехумен разом із хресними батьками вчасно приходять до храму і чекають у притворі на ієрея.

ВСТУПНІ МОЛИТВИ ТА ПРОСКОМИДІЯ
Ієрей, маючи намір служити Божественну Літургію,
найперше повинен бути примирений з усіма і не мати гніву ні на кого, і серце, скільки сили, берегти від лукавих думок, вже від вечора бути здержаним і додержувати піст
аж до часу священнодійства. А коли настане час, входить
у храм і, з’єднавшися з дияконом, разом творять три поклони до сходу перед святими дверми.
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Тоді говорить диякон:
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Благослови, владико.

Ієрей: Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Диякон: Амінь.

І починає говорити диякон:

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

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.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи
наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, завітай
і зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй. Тричі. Слава: І нині:

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я
Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи
нас від лукавого.
Ієрей: Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина,
і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Тоді мовлять:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, ніякого одвіту не знаючи, оцю Тобі молитву як Владиці ми, грішні,
приносимо: Помилуй нас.
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Слава:

Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповали, не прогнівайся дуже на нас, ані не пам’ятай беззаконь наших:
але зглянься і нині як милосердний і вирятуй нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі діла рук
Твоїх, і ім’я Твоє призиваємо.
І нині:

Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб, надіючись на тебе, ми не погибнули, але
щоб вибавилися тобою від бід, ти-бо — спасіння роду
християнського.
Потім підходять до ікони Христової і цілують її,
мовлячи:

Пречистому образові Твоєму поклоняємося, Благий,
просячи відпущення гріхів наших, Христе Боже; бо Ти
добровільно зволив вийти тілом на хрест, щоб вибавити
тих, що їх Ти створив, від неволі ворожої. Тому вдячно
співаємо Тобі: Ти радістю наповнив усе, Спасе наш, що
прийшов спасти світ.
Відтак цілують ікону Богородиці, проказуючи тропар:

Будучи джерелом милосердя, зроби нас гідними ласки, Богородице; зглянься на людей, що згрішили, покажи, як завжди, силу твою; бо, уповаючи на тебе, «Радуйся!» — кличемо до тебе, як колись Гавриїл, безтілесний
архистратиг.
І, схиливши голову, ієрей мовить оцю молитву:

Господи, простягни руку Твою з висоти святої оселі Твоєї і скріпи мене на оцю
службу Твою, щоб я неосудно став перед
страшним престолом Твоїм і виконав безкровне священнодіяння. Бо Твоя є сила на
віки вічні. Амінь.
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Тоді творять і до крилосів по одному поклонові і відходять у святилище, мовлячи:

Увійду в дім Твій і поклонюся храмові святому Твоєму в страсі перед Тобою. Господи, веди мене справедливістю Твоєю; заради ворогів моїх вирівняй мою дорогу
перед Тобою. Бо в їхніх устах немає правди; серце їх суєтне, горло їх — гріб відкритий, облесний їхній язик. Суди
їх, Боже! Нехай відпадуть від власних замірів; за їхніх переступів силу відкинь їх, бо багато прикростей учинили
Тобі, Господи. А всі, що на Тебе надіються, нехай звеселяться повіки; і нехай радіють, і Ти оселишся між ними,
і будуть Тобою хвалитися всі, що люблять ім’я Твоє. Бо
Ти благословляєш праведника, Господи, ласкою, мов щитом, вкриваєш нас.
І, ввійшовши в святилище, творять три поклони перед
святою трапезою і цілують святе Євангеліє, святу трапезу і напрестольний хрест. Тоді кожний бере в руки свій
стихар і, тричі вклоняючись на схід, кожний каже про себе:
Боже, милостивий будь мені, грішному.

Тоді диякон приходить до ієрея, тримаючи в правій
руці стихар з орарем, і, склонивши перед ним голову, каже:
Благослови, владико, стихар з орарем.
Ієрей мовить:

Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас,
і на віки вічні.

Тоді диякон відходить в одну сторону святилища й
одягається в стихар, молячись так:
Нехай радіє душа моя в Господі, бо Він одягнув мене
в ризу спасіння й одежею веселости одів мене; немов на
жениха поклав на мене вінок і як невісту приоздобив
мене красотою.
І, поцілувавши орар, накладає на ліве плече. А коли накладає нарукавники на руки, то на праву руку мовить:
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Десниця Твоя, Господи, прославилася силою; права
Твоя рука, Господи, знищила ворогів, і величністю своєї
слави Ти погубив супротивників.
А на ліву мовить:

Руки Твої сотворили мене й укріпили мене; врозуми
мене, і я заповідей Твоїх навчуся.
Тоді відходить до проскомидійника і приготовляє
священні речі: святий дискос кладе з лівого боку, а потир,
тобто святу чашу, з правого, і все інше з ними.
А ієрей одягається так: бере в ліву руку стихар і, поклонившись тричі до сходу, як вже сказано, благословляє
його, кажучи:
Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
І вдягається, кажучи:

Нехай радіє душа моя в Господі, бо Він одягнув мене
в ризу спасіння й одежею веселости одів мене; немов на
жениха поклав на мене вінок і як невісту приоздобив
мене красотою.
Тоді бере єпитрахиль і, поблагословивши його, накладає на себе і мовить:
Благословенний Бог, що зливає благодать свою на
священиків своїх, як миро на голові, що спливає на бороду, бороду Арона, що спливає на краї одежі його.
Тоді бере пояс, опоясується і мовить:

Благословенний Бог, що перепоясує мене силою
і вчиняє бездоганною мою дорогу, що скріпляє ноги мої
немов у оленя, і на висотах ставить мене.
А коли накладає нарукавники на руки, то на праву
руку мовить:
Десниця Твоя, Господи, прославилася силою; права
Твоя рука, Господи, знищила ворогів, і величністю своєї
слави Ти погубив супротивників.
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А на ліву мовить:
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Руки Твої сотворили мене й укріпили мене; врозуми
мене, і я заповідей Твоїх навчуся.
Також бере набедреник, якщо має, благословить його,
цілує і мовить:

Припояши меч твій до бедра твого, сильний красотою Твоєю і добротою Твоєю; натягни лук і наступай,
і пануй задля істини, лагідности і справедливости, а десниця твоя поведе тебе до перемоги завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Тоді бере фелон, благословить, цілує і так мовить:

Священики Твої, Господи, зодягнуться в правду, і преподобні Твої вельми радітимуть завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Тоді відходять до проскомидійника, вмивають руки
і мовлять:
Умию між невинними руки мої і обійду жертовник
Твій, Господи, щоб почути мені голос хвали Твоєї, і звістити всі чуда Твої. Господи, я полюбив красу дому Твого
і місце перебування слави Твоєї. Не погуби з грішниками
душі моєї і життя мого з лукавими людьми, на руках яких
беззаконня, а правиця яких повна підкупства. Я ж бо
у невинності моїй ходив, тож вибав мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стала на правій дорозі, в церквах
благословитиму Тебе, Господи.

Тоді творять три поклони перед проскомидійником
і кожний мовить:
Боже, милостивий будь мені, грішному.

Викупив Ти нас від клятви законної чесною Твоєю
кров’ю, давши себе на хрест прибити і копієм проколоти;
Ти безсмертя дав людям. Спасе наш, слава Тобі.
Тоді диякон мовить:

Благослови, владико.
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Ієрей починає:

Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас,
і на віки вічні.
Диякон: Амінь.

Тоді ієрей бере лівою рукою просфору, а правою святе
копіє, робить ним тричі знак хреста поверх печаті просфори і мовить:

На спомин Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Тричі.

І зараз устромлює копіє в правий бік печаті, крає
і мовить:
Немов ягня на заколення ведено Його.
А в лівий:

І як агнець непорочний перед тим, що стриже його,
безголосий, так і він не відкриває уст своїх.
А в горішній бік печаті:

У смиренні його суд над ним відбувся.
А в долішній бік:

А про рід його хто оповість?

А диякон споглядає побожно на це таїнство і говорить при кожнім надрізуванні: Господеві помолімся,
тримаючи в руці орар. Потім говорить: Візьми, владико.

Ієрей вкладає святе копіє скісно з правого боку просфори, виймає святий хліб і мовить так:
Бо візьметься від землі життя його.

І кладе його навзнак на святий дискос при словах
диякона:
Жертвуй, владико.

Крає його хрестовидно і так мовить:
Жертвується Агнець Божий, що бере гріх світу, за
життя світу і спасіння.
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І обертає догори другу сторону, що має хрест. Диякон
каже:
Проколи, владико.

А ієрей, проколюючи його копієм в правий бік, мовить:
Один з воїнів списом бік Його проколов, і зараз витекла кров і вода. І той, хто бачив, засвідчив, і правдиве
свідчення його.
А диякон, взявши вино і воду, говорить до ієрея:
Благослови, владико, святе з’єднання.

І, прийнявши благословення над ними, вливає разом
до святої чаші — вина і трохи води.
А ієрей бере в руку другу просфору і мовить:
На честь і пам’ять преблагословенної Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії; її молитвами прийми,
Гоcподи, жертву цю в пренебесний Твій жертовник.

І, взявши частицю, кладе її праворуч святого хліба,
близько середини його, і мовить:
Стала цариця праворуч тебе, в ризи позолочені одягнена, прикрашена.
Тоді бере третю просфору і мовить:
Чесних небесних сил безтілесних.

І бере першу частицю, кладе її з лівого боку святого
хліба, починаючи перший ряд, і мовить:
Чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Йоана, і всіх святих пророків.
І бере частицю і, як установлено, кладе її внизу першої. Тоді знову мовить:

Святих славних і всехвальних апостолів Петра і Павла, і всіх інших святих апостолів.
І так кладе третю частицю внизу другої, закінчуючи
перший ряд.

Вступні молитви та Проскомидія

31

Тоді мовить:

Святих отців наших святителів: Василія Великого,
Григорія Богослова і Йоана Золотоустого, Атанасія і Кирила, Миколая, що в Мирах, Кирила й Методія, учителів слов’янських, святого священномученика Йосафата
і всіх святих святителів.

І бере четверту частицю, кладе її побіч першої, зачинаючи другий ряд.
Тоді знову мовить:
Святого апостола, первомученика і архидиякона Стефана, святих великих мучеників: Димитрія, Юрія, Теодора Тирона і всіх святих мучеників і мучениць.

І, взявши п’яту частицю, кладе її внизу першої, що започатковує другий ряд.
Тоді мовить:
Преподобних і богоносних отців наших: Антонія, Євтимія, Сави, Онуфрія і всіх преподобних отців і матерів.

І так, взявши шосту частицю, кладе її внизу другої
частиці, закінчуючи другий ряд.
Тоді мовить:
Святих і чудотворців безсрібників: Косми і Дам’яна,
Кира і Йоана, Пантелеймона і Єрмолая, і всіх святих
безсрібників.
І, взявши сьому частицю, кладе її зверху, зачинаючи
третій ряд, по чину.
Тоді знову мовить:
Святих і праведних богоотців Йоакима й Анни.

І кладе благочинно восьму частицю унизу першої.
І ще мовить:

Святого ім’я (якого храм і якого день) і всіх святих; їх
молитвами завітай до нас, Боже.
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І, взявши дев’яту частицю, кладе її в кінці третього
ряду, на закінчення.
Тоді бере четверту просфору і мовить:

Пом’яни, владико чоловіколюбче, святішого Вселенського Архиєрея ім’я, Папу Римського, і блаженнішого
Патріарха нашого ім’я, і преосвященнішого Архиєпископа і Митрополита нашого Кир ім’я, і боголюбивого Єпископа нашого Кир ім’я, і все єпископство православне,
чесне пресвітерство, в Христі дияконство і весь священичий чин (якщо в обителі: всечеснішого отця нашого Протоархимандрита ім’я, Архимандрита ім’я, Протоігумена
ім’я, й Ігумена ім’я), братів і співслужителів наших священиків і дияконів, і всіх братів наших, що їх Ти з великої Твоєї милости призвав до спільноти своєї, всеблагий
Владико.
І бере частицю, кладе її внизу святого хліба.

Тоді згадує поіменно тих, що їх повинен пом’янути,
живих, і на кожне ім’я виймає частицю, мовлячи: Пом’яни,
Господи, ім’я.
Потім, узявши частиці, кладе їх внизу святого хліба.
Тоді бере п’яту просфору і мовить:

За блаженну пам’ять і відпущення гріхів блаженним
фундаторам святого храму цього (якщо в обителі: святої
обителі цієї).

Тоді поминає архиєрея, що його рукоположив, і інших
померлих, яких хоче, поіменно. На кожне ім’я виймає частицю, мовлячи:
Пом’яни, Господи, душу померлого слуги Твого ім’я.
І на кінець мовить так:

І всіх в надії воскресіння, життя вічного і Твоєї спільноти померлих православних отців і братів наших, чоловіколюбче Господи.
І виймає частицю. Після цього мовить:
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Пом’яни, Господи, з великої щедрости своєї і мою недостойність і прости мені всяку провину, добровільну
і недобровільну.
І виймає частицю.

І [бере губку], збирає частиці на дискосі, внизу святого
хліба, щоб були забезпечені, і щоб ніщо не впало.

Тоді диякон бере кадильницю, вкладає до неї ладану
і каже до ієрея:
Благослови, владико, кадило.
І зараз сам каже:

Господеві помолімся.

А ієрей мовить молитву кадила:
Кадило Тобі приносимо, Христе Боже наш, як приємний запах духовний; Ти ж прийми його в пренебесний
свій жертовник і пошли нам благодать пресвятого Твого
Духа.
Диякон: Господеві помолімся.

Ієрей, покадивши звізду, кладе її зверху святого хліба
і мовить:
І прийшла зоря, і стала над тим місцем, де було Дитя.
Диякон: Господеві помолімся.

Ієрей, покадивши перший покрівець, покриває святий
хліб з дискосом і мовить:
Господь царює, у велич Він зодягнувся; одягнувся
Господь у силу й опоясався. Він-бо утвердив вселенну,
і вона не захитається. Відтоді готовий престол Твій, Ти
ж бо — споконвічний. Піднеслись ріки, Господи, піднесли ріки голос свій. Здіймають ріки рокіт свій, від шуму
вод великих. Дивні хвилі морські, дивний на висотах Господь. Свідоцтва Твої вельми вірні; домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі літа.
Диякон: Господеві помолімся. Накрий, владико.
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Ієрей, покадивши другий покрівець, покриває ним святу чашу і мовить:

Доброта Твоя, Христе, вкрила небеса і хвали Твоєї
повна земля.
Диякон: Господеві помолімся. Накрий, владико.

Ієрей кадить покров, себто воздух, і, накриваючи обоє,
мовить:

Покрий нас покровом крил Твоїх, прожени від нас
усякого ворога і супостата. Утихомир наше життя, Господи, помилуй нас і світ Твій, і спаси душі наші, як благий
і чоловіколюбець.
Тоді ієрей, взявши кадильницю, кадить приготовані
Дари і мовить:
Благословенний Бог наш, що так ізволив.
А диякон каже:

Завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
І обидва побожно поклоняються.
Тоді диякон мовить:

За приготовані Чесні Дари Господеві помолімся.

Ієрей віддає кадильницю і мовить молитву принесення:

Боже, Боже наш, Ти, що послав небесний хліб, поживу для всього світу, Господа
нашого і Бога Ісуса Христа, Спаса, і визволителя, і доброчинця, що благословляє
і освячує нас, сам благослови принесення
оце і прийми його в пренебесний Твій жертовник. Пом’яни, як благий і чоловіколюбець, тих, що принесли, і тих, за кого принесено; і нас неосудними збережи в священнодіянні божественних Твоїх Таїн.
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Бо святе і прославлене пречесне й величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Після цього творить відпуст, мовлячи:
Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.

Диякон: Слава: І нині,. Господи, помилуй. Тричі.
Благослови.
Ієрей мовить відпуст:
Коли неділя:

Христос, що воскрес із мертвих:
Якщо ні:

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої
своєї Матері, святого отця нашого Йоана Золотоустого,
архиєпископа Константинограда, і всіх святих, помилує
і спасе нас, як благий і чоловіколюбець.
Диякон: Амінь.

Після відпусту диякон кадить святе предложення.
Тоді відходить і кадить святу трапезу навкруги, хрестообразно, мовлячи:

У гробі плоттю, а в аді з душею як Бог, в раю ж із розбійником, і на престолі був єси, Христе, з Отцем і Духом,
все наповняючи, неописаний.
Також Псалом 50 (51).

І, покадивши святилище, намісні ікони, хрещальницю,
крилоси і людей, входить знову у святий вівтар і, знову
покадивши святу трапезу і ієрея, кладе кадильницю на
своє місце, а сам приходить до ієрея.
Ієрей разом із дияконом виходять північними дверима
до притвору і зустрічають катехумена.
Ієрей хрестовидно знаменує рукою катехумена і, повернувшись обличчям до престолу, виголошує молитву:
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Благословен Бог, що хоче, щоб усі люди
спаслися і до пізнання істини прийшли,
нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Тоді мовить оцю молитву:
Диякон: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Ієрей: Владико Господи, Боже наш, поклич

слугу Твого (слугиню Твою) ім’я до святого
Твого просвіщення і сподоби його (їі) цієї
великої благодаті святого Твого хрещення. Здійми його (їі) ветхість і обнови його (її) на життя вічне. Сповни його (її) сили
Святого Духа Твого на з’єднання з Христом
Твоїм, щоб він не був (вона не була) більше
дитиною тіла, але дитиною Твого царства,
благоволінням і благодаттю єдинородного
Сина Твого, що з ним Ти благословен єси,
з пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей та диякон ідуть до святилища, а катехумен та
хресні батьки залишаються перед тетраподом.
Ієрей та диякон, ставши разом перед святою трапезою, тричі поклоняються, молячись і кажучи:
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Слава на висотах Богу і на землі мир, в людях благовоління. Двічі.
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Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою.
Тоді цілують ієрей — святе Євангеліє, а диякон — святу трапезу.

І по цім диякон, склонивши свою голову перед ієреєм і тримаючи орар трьома пальцями правої руки,
промовляє:
Прийшов час, щоб служити Господеві, владико,
благослови.
Ієрей, знаменуючи його, мовить:

Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас,
і на віки вічні.
Тоді диякон:

Помолися за мене, владико.

Ієрей: Нехай Господь направить стопи твої.
І знову диякон:

Пом’яни мене, владико святий.

Ієрей: Нехай пом’яне тебе Господь Бог у царстві своєму завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Диякон: Амінь.

І, поклонившись, виходить північними дверми. І, ставши на звичайнім місці, напроти святих дверей, вклоняється з побожністю тричі, тихо молячись:
Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою.
Ієрей відкриває святі двері, а диякон мовить:
Благослови, владико.

А ієрей починає: Благословенне царство.

Чин Хрещальної Літургії для дорослих

ЧИН ХРЕЩАЛЬНОЇ ЛІТУРГІЇ
ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Диякон: Благослови, владико.
І повертається до святилища.

Благословенне царство Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Ієрей:

Люди: Амінь.

Ієрей, беручи хрест, з дияконом ідуть до тетрапода
і хрещальниці.
Диякон, виголошує єктенію:

В мирі Господеві помолімся.
Люди на кожне прошення:
Господи, помилуй.

За мир з висот і спасіння душ наших Господеві помолімся.
За мир всього світу, добрий стан святих
Божих Церков і з’єднання всіх Господеві помолімся.
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За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього,
Господеві помолімся.
За святішого Вселенського Архиєрея ім’я,
Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха
нашого ім’я, і преосвященнішого Архиєпископа й Митрополита нашого Кир ім’я, боголюбивого Єпископа нашого Кир ім’я, чесне
пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь
причет і людей Господеві помолімся.
За богобережений народ наш, за правління і все військо Господеві помолімся.
За місто це (за село це, або за святу обитель
цю) і за кожне місто, країну і за тих, що вірою
живуть в них, Господеві помолімся.
За добре поліття, за врожай плодів земних
і часи мирні Господеві помолімся.
За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння
їх Господеві помолімся.
Щоб освятилася вода ця силою, і діянням,
і зшестям Святого Духа, Господеві помолімся.
Щоб послалася на неї благодать ізбавління і благословення Йорданове, Господеві помолімся.
За того (ту), що нині приходить до святого
просвіщення, і за спасіння його (її) Господеві
помолімся.
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Щоб він показався сином світла і наслідником (вона показалася дочкою світла і наслідницею) вічних благ, Господеві помолімся.
Щоб вода ця стала для нього (неї) купіллю
відродження, відпущенням гріхів і одежею
нетління, Господеві помолімся.
Щоб визволитися нам від усякої скорби,
гніву й нужди, Господеві помолімся.
Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну,
славну Владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію, з усіма святими пом’янувши,
самі себе, і один одного, і все життя наше
Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.

Поки диякон виголошує єктенію, ієрей молиться цю
молитву тихо:

Милосердний і милостивий Боже, Ти випробовуєш серця й утроби і Ти один знаєш
людські таємниці, бо немає речі неявної
перед Тобою, але все стоїть наге й обнажене перед очима Твоїми. Знаючи все про мене, не гидуй мною і не відвертай лиця Твого від мене, але недоглянь у цю хвилину
моїх прогрішень, прощаючи людям гріхи
через покаяння, і омий мою скверну тілесну і скверну душевну, і всього мене освяти
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совершенною Твоєю невидимою силою
і правицею духовною, щоб я, іншим звіщаючи свободу і подаючи її вірою совершенною, сам як раб гріха не став непричасним
Твого несказанного чоловіколюб'я. Ні,
Владико, єдиний благий і чоловіколюбний, нехай не вернуся упокорений, але пошли мені силу з висоти й укріпи мене на
предлежачу службу Твого великого і пренебесного таїнства; і зобрази Христа Твого в тому (тій), що хоче знову родитися
через мене, недостойного. І будуй його (її)
на основі апостолів і пророків Твоїх; і не
відкинь його (її), але насади його (її) як парость істини у святій Твоїй соборній і апостольській Церкві; і не виривай його (її),
щоб, коли він (вона) буде дозрівати у благочесті, славив (славила) всесвяте Твоє ім’я,
Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Ієрей виголошує молитву на oсвячення води:

Господи Боже, вседержителю, творче
всього створіння, видимого і невидимого,
Ти сотворив небо, і землю, і море, і все, що
в них; Ти зібрав води в один збір, Ти замкнув
безодню і запечатав її страшним і славним
іменем Твоїм, Ти підняв води вище небес.
Ти утвердив землю на водах, Ти утвердив
море силою Твоєю, Ти стер голови зміїв
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у водах; Ти страшний, і хто може станути
проти Тебе?
Поглянь, Господи, на цей твір Твій і на
воду цю, і дай їй благодать ізбавління, благословення Йорданове, вчини її джерелом
нетління, даром освячення, яка гріхи розрішає, недуги лікує, демонів погубляє, для
супротивних сил неприступна, повна ангельської кріпости. Нехай утікають від неї
ті, що будуть напосідатися на створіння
Твоє, бо ім’я Твоє, Господи, я призвав, чудне, і славне, і страшне для супротивників.
І благословить воду тричі, занурюючи пальці у воду,
і, дмухаючи на неї, тричі мовить:

Нехай сокрушаться під знаменом образу хреста Твого всі супротивні сили, бо
Тобі належить слава, влада, честь і поклоніння разом з безначальним Твоїм Отцем
і пресвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей проказує молитву на благословення нагрудного
хрестика для новоохрещеного
Диякон: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Господи, Ісусе Христе, Боже наш,
Ти на дереві хреснім добровільно забажав цвяхами прибитися спасіння нашого
ради і дорогоцінною своєю кров’ю його
Ієрей:
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освятити зволив, і хрестом своїм від неволі ворожої світ викупив, і давню розписку ворога нашого, диявола, хрестом розірвав, і рід людський ним від диявольської
муки визволив. Смиренно молимо Тебе:
споглянь милостиво на це хресне знамено
і зішли своє божественне благословення
і благодать, і подай йому силу і кріпость,
щоб кожен, хто його на собі носитиме на
спомин спасенних Твоїх страстей і животворящої Твоєї смерти, і на збереження,
і захист душі і тіла, сподобився прийняти
в ньому небесне благословення і поміч.
Як жезл Мойсеїв на відігнання невірства
супротивників і на знищення чаклунських
вигадок благословив, так і оце знамено
хресне благослови і всели у нього поміч
Твого заступництва супроти всіх підступів
диявольських, щоб для кожного, хто його носитиме, воно стало спасенним захистом і охороною від усякого зла душевного
і тілесного, і було на примноження у ньому Твоїх духовних дарів і християнських
чеснот за Твоєю благодаттю, бо Ти благословляєш і освячуєш усе, Христе Боже наш,
і Тобі славу, благодарення і поклоніння
возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем,
і пресвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
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Ієрей: Мир всім.
Люди: І духові твоєму.
Диякон:

літь.

Голови ваші перед Господом схи-

Люди: Тобі, Господи.

Диякон тримає посудину з єлеєм, а ієрей дмухає тричі
хрестовидно на неї і тричі знаменує єлей.
Диякон: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Ієрей мовить молитву:

Владико Господи, Боже отців наших, Ти
послав тим, що були у Ноєвім ковчезі, голуба, який мав оливну галузку в дзьобі, —
знак спасіння і примирення від потопу
і передобраз таїнства благодаті, — і оливний плід подав на сповнення святих Твоїх
Таїн. Тим сповнив Ти Духа Святого тих, що
були під законом, а тих, що в благодаті, Ти
вдосконалюєш.
Сам благослови і єлей цей силою, діянням і зшестям Святого Твого Духа, щоб він
став помазанням нетління, зброєю правди, обновленням душі і тіла, відігнанням
усякого диявольського діяння на перемінення всякого зла для тих, що помазуються з вірою цим єлеєм, або його приймають
на славу Твою, і єдинородного Сина Твого,
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і пресвятого, і благого, і животворного Духа Твого, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.
Люди: Алилуя. Тричі.

Ієрей, співаючи з людьми: Алилуя, одночасно тричі
знаменує єлеєм воду. Потім виголошує:

Благословен Бог, що просвіщає й освячує кожну людину, що приходить на світ,
нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Помазання єлеєм

Ієрей хрестовидно помазує чоло хрещеника (хрещениці), кажучи:

Помазується слуга Божий (слугиня Божа) ім’я єлеєм радости в ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа, щоб був відкритий ум його (їі) на розуміння і прийняття таїнств віри Христової і пізнання істини Його, нині,
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Помазує груди:

На зцілення душі і тіла, і щоб він любив (вона любила) Господа Бога всім серцем
своїм, усією душею своєю і всіма мислями
своїми, і ближнього свого, як самого (саму)
ceбе.
Помазує плечі:
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Щоб він (вона) щиросердечно взяв (взяла) благе ярмо Христове на cебe і з насолодою ніс (несла) тягар його, і щоб він ухилявся (вона ухилялася) всіх похотів тілесних.
Помазує вуха:

На слухання віри і на прийняття голосу
божественного Євангелія нехай буде відкритий слух його (її).
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Люди співають тропар, глас 8:

Ризу подай мені світлу, Ти, що зодягаєшся світлом,
наче ризою, многомилостивий Христе Боже наш.
Ієрей накладає на новоохрещеного (новоохрещену) нагрудний хрестик, кажучи:

Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде
за мною, сказав Господь. (Мт. 16, 24)

Помазує руки:

Щоб підносив (підносила) руки свої до
святині і чинив (чинила) правду на всякий
час і благословив (благословила) Господа.
Помазує ноги:

Щоб він ходив (вона ходила) слідами заповідей Христових.

Хрещення
Ієрей або тричі занурює хрещеника (хрещеницю) у купіль, або тричі поливає його (її) голову освяченою водою,
виголошуючи:

Хрещається слуга Божий (слугиня Божа) ім’я в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь.

Облачення
Ієрей облачає новоохрещеного (новоохрещену) в білу
одежу — крижму чи хітон й каже:

Облачається слуга Божий (слугиня Божа) ім’я в ризу правди в ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа. Амінь.
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Вручення світла
Ієрей подає новоохрещеному (новоохрещеній) засвічену свічку.

Прийми оцю горіючу свічку і старайся в усьому житті твоєму просвічуватися
світлом віри і добрих діл, щоб, коли прийде Господь, ти міг (могла) світло вийти назустріч Йому зі всіма святими, і ввійти беззаборонно у чертог небесної слави Його,
і царювати з Ним повсякчасно. Амінь.
ЧИН МИРОПОМАЗАННЯ
Диякон: Господеві помолімся.

Люди: Господи, помилуй.

Благословен єси, Господи Боже,
вседержителю, джерело добра, сонце
правди, що засвітив сущим у темряві світло спасіння явлінням єдинородного Твого Сина і Бога нашого і дарував нам, недостойним, блаженне очищення у святій
Ієрей:
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воді і божественне освячення у животворному помазанні. Ти й нині благоізволив
знову родити слугу Твого новопросвіщенного (слугиню Твою новопросвіщенну) ім’я водою і духом, і дарував йому (їй) відпущення гріхів, вольних і невольних.
Сам, Владико, всіх царю добросердний,
даруй йому (їй) і печать дару Святого, і всесильного, і поклоняємого Твого Духа, і причастя святого Тіла і чесної Крови Христа
Твого. Охорони його (її) у Твоїм освяченні,
утверди в православній вірі, визволи його (її) від лукавого і від усіх починань його. Душу його (її) збережи спасенним Твоїм
страхом у чистоті і правді, щоб він (вона),
у всякому ділі і слові вгодивши Тобі, став
сином і наслідником (стала дочкою і наслідницею) небесного Твого царства, бо Ти єси
Бог наш, Бог, що милує і спасає, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові,
нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей помазує новоохрещеного (новоохрещену) святим миром, роблячи знак хреста на чолі, очах, ніздрях,
устах, вухах, грудях, руках і ногах, кажучи:

Печать дару Святого Духа. Амінь.
По закінченні люди співають:
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися.
Алилуя. Тричі.
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Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
У Христа зодягнулися. Алилуя.

Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися.
Алилуя

Ієрей бере хрест, а диякон миро з єлеєм, і входять святими дверима до святилища.
Тоді каже диякон до ієрея: Повели, владико.

І відходять до горного місця, а ієрей, відходячи, мовить:

Благословенний, хто йде в ім’я Господнє.
Диякон: Благослови, владико, горне сідалище.
Ієрей: Благословенний Ти на престолі слави царства Твого, що сидиш на херувимах,
завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
По закінченні «Ви, що в Христа...» диякон приходить
перед святі двері й мовить:

Будьмо уважні.
Ієрей виголошує:

Мир всім.

І знову диякон:

Премудрість, будьмо уважні.

Прокімен (глас З): Господь просвіщення моє і Спаситель мій, кого убоюся? (Пс. 26,1).
Стих: Господь захисник життя мого, кого устрашуся?
Потім диякон:

Премудрість.

Читець: До Римлян послання святого апостола Павла
читання (Рим. 6, 3-11).
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Будьмо уважні.

Браття, всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть
Його хрестилися. Ми поховані з Ним через хрещення на
смерть, щоб, як Христос воскрес із мертвих славою Отця
і ми теж жили новим життям. Бо, якщо ми з’єднані з Ним
подобою Його смерти, то будемо й подобою воскресіння.
Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп’ятий з Ним,
щоб було знищене це гріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити; бо, хто вмер, той від гріха звільнився.
Коли ж ми вмерли з Христом, віруємо, що й житимемо
з Ним, знаючи, що Христос, воскресши з мертвих, вже
більше не вмирає: смерть над Ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз назавжди, а, живучи,
живе для Бога. Так само й ви вважайте себе мертвими
для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі.
Ієрей: Мир тобі.

Диякон: Премудрість, будьмо уважні.
Люди: Алилуя.

Коли співають Алилуя, диякон бере кадильницю і ладан, приходить до ієрея і, прийнявши від нього благословення, кадить святу трапезу навкруги, ввесь вівтар
і ієрея.
А ієрей, стоячи перед святою трапезою, мовить цю
молитву перед Євангелієм:

Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче
Владико, нетлінне світло Твого богопізнання і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування.
Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи
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і діючи все, що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм
Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Диякон, відставивши кадильницю на звичайне місце, приходить до ієрея, склонює перед ним свою голову,
тримаючи орар крайніми пальцями і показуючи на святе
Євангеліє, і мовить:

Благослови, владико, благовістителя святого апостола і євангелиста ім’я.
Ієрей, знаменуючи його, виголошує:

Бог, молитвами святого, славного, все
хвального апостола і євангелиста ім’я, нехай дасть тобі слово благовістити силою
великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса
Христа.
І подає йому святе Євангеліє.

А диякон, сказавши: Амінь, і поклонившися святому
Євангелію, бере його і, вийшовши святими дверми, йде за
свіченосцями, приходить і стає на амвоні або на іншому
означеному місці.
Ієрей, стоячи перед святою трапезою і дивлячись на
захід, виголошує:

Премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія.
Також: Мир всім.
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Люди: І духові твоєму.

Диякон: Від Матея
ня (Мт. 28,16-20).

святого Євангелія читан-

Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Ієрей: Будьмо уважні.

Коли диякон читає Євангеліє новоохрещений (новоохрещена) тримає запалену свічку.

У той час одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши Його, вони вклонились Йому; але
деякі сумнівались. Ісус приступив і промовив до них: дана мені всяка влада на небі
і на землі. Ідіть, отже, навчіть усі народи:
хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні аж до кінця
віку. Амінь.
Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

І диякон відходить до святиих дверей і віддає святе
Євангеліє ієреєві.

Єктенія усильного благання
Диякон, ставши на звичайному місці, починає так:

Промовмо всі з усієї душі й з усієї мислі нашої, промовмо.
Люди: Господи, помилуй.

Господи вседержителю, Боже отців наших,
молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Люди: Господи, помилуй.
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Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Люди (за кожним виголосом тричі): Господи, помилуй.
Молитва усильного благання

Господи Боже наш, усильне це моління
прийми від слуг Твоїх і помилуй нас з великої милости Твоєї, і щедроти Твої зішли
на нас і на всіх людей Твоїх, що очікують
від Тебе багатої милости.
Ще молимось за святішого Вселенського Архиєрея ім’я, Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха нашого ім’я, і за преосвященнішого Архиєпископа і Митрополита
нашого Кир ім’я, боголюбивого Єпископа нашого Кир ім’я, за тих, що служать і послужили
у святім храмі цім, і за отців наших духовних,
і за всіх у Христі братів наших.
Ще молимось за богобережений народ
наш, за правління і за все військо.

Ієрей виголошує
(новоохрещену):

прохання

за

новоохрещеного

Ще молимось за новопросвіщенного
слугу Божого (новопросвіщенну слугиню Божу) ім’я, щоб він зберігся (вона збереглася)
у вірі чистого ісповідання, і в усякім благочесті, і у сповнюванні заповідей Христових
по всі дні життя його (її).

Тут ієрей може додати оце прохання за хресних
батьків:
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Ще молимось за хресних батьків імена,
щоб були прикладом благочестя для хресного сина (дочки) і щоб підтримували його
(її) у подвизі християнського життя.
Ще молимось за тут присутніх людей, що
очікують від Тебе великої і багатої милости,
за тих, що творять нам милостиню, і за всіх
православних християн.
Ієрей: Бо милостивий і чоловіколюбець
Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на
віки вічні.
Люди: Амінь.

Єктенія вірних
Диякон: Тільки вірні, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Молитва вірних перша

Дякуємо Тобі, Господи Боже сил, що сподобив нас і нині стати перед святим Твоїм
жертовником і припасти до щедрот Твоїх
за наші гріхи і за людські невідання.
Прийми, Боже, моління наше, вчини нас
достойними бути, щоб приносити Тобі моління і мольби, і жертви безкровні за всіх
людей Твоїх; і нас, яких Ти поставив на цю
службу Твою, учини здатними, силою Духа
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Святого Твого, неосудно і непорочно, в чистому свідченні сумління нашого призивати Тебе в кожному часі і на всякому місці,
щоб, вислухавши нас, Ти був милостивий
нам у щедрості своєї ласки.
Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Люди: Господи, помилуй.
Диякон: Премудрість.
Виголос:

Бо Тобі належить усяка слава, честь
і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Диякон: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Молитва вірних друга

Знову і багато разів припадаємо до Тебе і Тобі молимось, благий і чоловіколюбче, щоб Ти, зглянувшись на моління наше,
очистив наші душі і тіла від усякої скверни
тіла і духа, і дав нам неповинно і неосудно
стояти перед святим Твоїм жертовником.
Даруй же, Боже, і тим, що моляться
з нами, успіх у житті й вірі, і в духовному розумінні; дай їм, що завжди зо страхом і любов’ю Тобі служать, неповинно
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і неосудно причаститися святих Твоїх Таїн
і небесного Твого царства сподобитися.
Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Люди: Господи, помилуй.
Диякон: Премудрість.

Диякон входить північними дверима.
Виголос:

Щоб під владою Твоєю, завжди бережені, ми Тобі славу возсилали, Отцю, і Сину,
і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ми, херувимів тайно являючи і животворящій Тройці трисвятую пісню співаючи, всяку нині житейську відкладім печаль.

Тоді, під час співання Херувимської пісні, диякон бере
кадильницю і, поклавши ладан, приходить до ієрея і, прийнявши благословення від нього, кадить навкруги святу
трапезу й увесь вівтар і іконостас, також ієрея, хор і людей; і мовить 50 (51) Псалом.
Ієрей проказує тихо оцю молитву:

Ніхто не достойний із зв’язаних тілесними похотями і пристрастями приходити, або приближатися, або служити Тобі,
Царю слави, бо служити Тобі — велике
і страшне і самим небесним силам. Та, одначе, ради несказанного і безмірного Твого чоловіколюб’я, безперемінно і незмінно
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Ти став чоловіком і був єси нашим архиєреєм, і богослужбової цієї і безкровної жертви священнодійство передав Ти нам, як
Владика всіх. Ти-бо єдиний, Господи Боже
наш, володієш небесними і земними. Тебе
на престолі херувимському носять, Ти серафимів Господь і цар Ізраїлів, Ти єдиний
святий і в святих спочиваєш.
Тебе, отже, молю єдиного благого і благоуважного: Споглянь на мене, грішного
і непотрібного слугу Твого, й очисти мою
душу і серце від сумління лукавого, і вчини мене здатним силою Святого Твого Духа, одягненого благодаттю священства,
стати перед цією Твоєю святою трапезою
і священнодіяти святе і пречисте Твоє Тіло і чесну Кров. Бо до Тебе приходжу і, схиливши мою шию, молюся Тобі, щоб Ти не
відвернув лиця Твого від мене, ані не виключив мене з-поміж слуг Твоїх, але сподоби мене, щоб я, грішний і недостойний
слуга Твій, приніс Тобі ці дари. Ти-бо єси
той, Хто приносить і Кого приносять, і Хто
приймає і Кого роздають, Христе Боже
наш, і Тобі славу віддаємо, з безначальним
Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
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Після молитви й кадження ієрей і диякон, ставши перед святою трапезою, мовлять разом Херувимську пісню
тричі і по кожному закінченні поклоняються один раз.

Ми, херувимів тайно являючи і животворящій Тройці трисвятую пісню співаючи, всяку нині житейську відкладім
печаль,
щоб і Царя всіх ми прийняли, що Його
в славі невидимо супроводять ангельські
чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Тричі.
Тоді відходять до проскомидійника; попереду йде диякон, а ієрей кадить чесні дари, тихо молячись:

Боже, милостивий будь мені, грішному.
Диякон мовить до ієрея:

Візьми, владико.

А ієрей, взявши воздух, кладе на ліве рам’я диякона,
мовлячи:

Піднесіть руки ваші до святині і благословіть Господа.
Тоді бере святий дискос і ставить його на голову диякона з усякою увагою та побожністю, а диякон має також кадильницю на однім із пальців правої руки. А сам
ієрей бере в руки святу чашу, і обидва виходять північними дверми, молячись; перед ними йдуть свіченосці.
Диякон виголошує:

Всіх вас, православних християн, нехай
пом’яне Господь Бог у царстві своїм завжди,
нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Ієрей мовить:

Чин Хрещальної Літургії для дорослих

59

Святішого вселенського архиєрея ім’я,
Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого ім’я, преосвященнішого Архиєпископа і Митрополита нашого Кир ім’я
і боголюбивого Єпископа нашого Кир ім’я
(в монастирі: всечеснішого отця нашого Протоархимандрита ім’я, Архимандрита ім’я,
Протоігумена ім’я, Ігумена ім’я), і ввесь
священичий, дияконський і монаший
чин, богобережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців
святого храму цього (святої обителі цієї) і всіх вас, православних християн, нехай пом’яне Господь Бог у царстві своїм
завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

І співають: Щоб і Царя всіх ми прийняли, що Його
в славі невидимо супроводять ангельські чини.
Алилуя, алилуя, алилуя.

І, ввійшовши через святі двері, ієрей ставить святу
чашу на святу трапезу, а святий дискос бере з голови диякона і ставить його також на святу трапезу; тоді знімає покровці з святого дискоса і святої чаші і кладе на
одному боці святої трапези, а, взявши з рам’я диякона
воздух і покадивши, покриває ним чесні дари, мовлячи:

Благообразний Йосиф, знявши з хреста
пречисте тіло Твоє, плащаницею чистою
обвив і, пахощами покривши, у гріб новий
положив.
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І бере кадильницю з рук диякона, кадить Чесні Дари
тричі й мовить:

Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм
Сіон, і нехай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди,
приношення і всепалення, тоді покладуть
на вівтар Твій тельців.
І, віддавши кадильницю, схиляє голову і мовить до
диякона:

Пом’яни мене, брате і співслужителю.
А диякон до нього:

Нехай пом’яне Господь Бог священство
твоє в царстві своїм.
Ієрей: Помолися за мене, співслужителю
мій.
Тоді і диякон, вклонивши голову і тримаючи водночас
орар трьома пальцями правої руки, мовить до ієрея:

Дух Святий найде на тебе і сила Вишнього
осінить тебе.
Ієрей: Той же Дух нехай співдіє з нами всі
дні життя нашого.
І диякон до нього:

Пом’яни мене, владико святий.
Ієрей: Нехай пом’яне тебе Господь Бог
у царстві своїм завжди, нині, і повсякчас,
і на віки вічні.
Диякон: Амінь.
І, поклонившись ієреєві, виходить північними дверми,
стає на звичайнім місці й мовить:
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Сповнім молитву нашу Господеві.
Люди: Господи, помилуй.

За принесені чесні дари Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього,
Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Щоб визволитися нам від усякої скорби,
гніву й нужди, Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Молитва приношення після поставлення
божественних дарів на святій трапезі

Господи Боже вседержителю, єдиний
святий, Ти приймаєш жертву хваління
від тих, що призивають Тебе всім серцем,
прийми моління і нас грішних, і принеси
до святого Твого жертовника, і вчини нас
здатними приносити Тобі дари і жертви
духовні за наші гріхи і людські невідання,
і сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб була Тобі приємна жертва наша
та щоб вселився Дух благодаті Твоєї благий у нас, і на цих дарах, що перед нами,
і на всіх людях Твоїх.
Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
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Люди: Господи, помилуй.

Дня всього досконалого, святого, мирного
і безгрішного у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Доброго і пожиточного для душ наших
і миру для світу у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Осталий час життя нашого в мирі й покаянні скінчити у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Християнської кончини життя нашого,
безболісної, бездоганної, мирної і доброго
одвіту на страшному суді Христовому просім.
Люди: Подай, Господи.

Пресвяту, пречисту, преблагословенну,
славну Владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію, з усіма святими пом’янувши,
самі себе, і один одного, і все життя наше
Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.
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Виголос:

Щедротами єдинородного Сина Твого,
що з Ним благословен єси, з пресвятим,
і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей: Мир всім.
Люди: І духові твоєму.

Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
Ієрей:

Люди: Отця, і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну.
Ієрей поклоняється тричі, мовлячи тихо:

Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя;
Господь твердиня моя і захист мій. Тричі.

І цілує Чесні Дари так, як вони є накриті, спершу поверх святого дискоса, потім поверх святої чаші і край
святої трапези перед собою. Якщо є два ієреї або більше,
то всі вони цілують Чесні Дари, і один одного в рамена.
А настоятель каже:

Христос посеред нас.
А той, хто цілував, відповідає:

І є, і буде.
Подібно ж і диякон, стоячи на своєму місці, поклоняється тричі і цілує свій орар, де є знак хреста, і так
виголошує:

Двері, двері, в премудрості будьмо уважні.

Ієрей підносить воздух і тримає над Святими Дарами.
Якщо є більше ієреїв, що служать, тоді й вони підносять
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святий воздух і тримають його над Святими Дарами, потрясаючи, і тихо проказують з людьми Символ віри:
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця
неба й землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від
Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога
істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного,
єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він
задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес,
і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.
І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був
похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не
буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворящого, що
від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий і рівнославимий, що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую
одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

Станьмо гідно, станьмо зі страхом,
будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі
приносити.
Диякон:

Люди: Милість миру, жертву хваління.

Ієрей, взявши воздух з Чесних Дарів, цілує його і кладе
на відповідне місце, мовлячи: Благодать Господа...

А диякон, поклонившись, входить у святий вівтар,
бере рипіду і побожно повіває нею над Дарами. Якщо немає рипіди, то робить це одним із покровців.
Виголос:

Благодать Господа нашого Ісуса Христа,
і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.
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Люди: І з духом твоїм.

Ієрей, повернувшись до сходу:

Вгору піднесім серця.
Люди: Піднесли до Господа.

Ієрей: Благодарім Господа.
Люди: Достойно і праведно є поклонятися Отцю, і Сину,
і Святому Духові, Тройці єдиносущній і нероздільній.
А ієрей молиться:

Достойно і праведно Тебе оспівувати,
Тебе благословити, Тебе хвалити, Тобі дякувати, Тобі поклонятися на всякому місці
владицтва Твого. Ти-бо єси Бог несказанний, незбагненний, невидимий, неосяжний, завжди сущий, і так само сущий, Ти,
і єдинородний Твій Син, і Дух Твій Святий.
Ти від небуття до буття нас привів, і коли
ми відпали, Ти знову нас підняв і не перестав творити все, поки нас на небо не привів і майбутнє царство Твоє дарував. За все
це дякуємо Тобі, і єдинородному Твоєму
Синові, і Духові Твоєму Святому, за всі Твої
добродійства, вчинені нам, які ми знаємо
і яких не знаємо, — явні і неявні. Дякуємо
Тобі і за цю службу, яку Ти з рук наших зволив прийняти, хоч і стоять перед Тобою
тисячі архангелів і десятки тисяч ангелів,
херувими і серафими, шестикрилі, багатоокі, що високо ширяють, пернаті,
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І диякон бере святу звізду зі святого дискосу, творить
нею над дискосом знак хреста, цілує її і відкладає.
Виголос:

переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи:
Люди: Свят, свят, свят Господь Саваот, повне небо
і земля слави Твоєї, осанна на висотах. Благословенний,
хто йде в ім’я Господнє, осанна на висотах.

Тоді приходить диякон і стає по правому боці, бере рипіду в руки і повіває спокійно з усією увагою і страхом поверх Святих Дарів, щоб не сіли мухи, ні щось подібне.
Ієрей молиться:

З цими блаженними силами, Владико
чоловіколюбче, і ми кличемо і мовимо:
Святий єси і пресвятий, Ти, і єдинородний Твій Син, і Дух Твій Святий; святий єси
і пресвятий, і велична слава Твоя. Ти світ
Твій так возлюбив, що і Сина cвого єдинородного дав, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він,
прийшовши і сповнивши ввесь задум щодо нас, в ночі, в яку Його видано, а радше
Він сам cебе видав за життя світу, прийняв
хліб у святі cвої, і пречисті, і непорочні руки, воздав хвалу і благословив ( і благословляє), освятив, переломив, дав святим cвоїм
учням і апостолам, кажучи:
Виголос:

Прийміть, їжте, це є Тіло моє, що за вас
ламається на відпущення гріхів.
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Ієрей разом з дияконом вклоняються низько.
Люди: Амінь.

А коли ієрей це мовить, диякон показує на святий дискос, тримаючи орар трьома пальцями правої руки. Так
само, коли мовить ієрей: Пийте з неї всі... диякон показує на святу чашу.
Ієрей тихо: Так само і
ляє) по вечері, кажучи:

чашу

( і знову благослов-

Виголос:

Пийте з неї всі, це є Кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається
на відпущення гріхів.
І знову ієрей разом з дияконом поклоняються низько.
Люди: Амінь.

А якщо ієреї соборно служать Божественну Літургію,
всі разом і голосно виголошують слова Господні.
Ієрей молиться:

Тому-то й ми, споминаючи оцю спасенну
заповідь і все, що ради нас сталося: хрест,
гріб, триденне воскресіння, на небеса вознесіння, праворуч сидіння, другий і славний прихід,
Виголос:

Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх
і за все.
Коли ж це мовиться, диякон, склавши руки навхрест
і піднявши святий дискос і святу чашу, поклоняється
побожно.
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Люди: Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, Господи, і молимось Тобі, Боже наш.
Ієрей молиться:

Ще приносимо Тобі цю духовну і безкровну службу, і просимо, і молимо, і благаємо, зішли Духа Твого Святого на нас і на
ці Дари, що перед нами,

А диякон відкладає рипіду і підходить ближче до ієрея,
і обидва тричі поклоняються перед святою трапезою.
Тоді диякон, схиливши голову і показуючи орарем на
святий хліб, мовить тихим голосом:

Благослови, владико, святий хліб.

А ієрей, нахилившись, знаменує святий хліб, кажучи:

і сотвори ото хліб цей чесним Тілом
Христа Твого,
Диякон: Амінь.
І знову диякон:

Благослови, владико, святу чашу.
А ієрей, благословляючи, мовить:

а те, що в чаші цій, чесною Кров’ю Христа Твого,
Диякон: Амінь.
І знову диякон, показуючи на обидві святощі, мовить:

Благослови, владико, обидві.

Ієрей, благословляючи святощі, мовить:

перетворивши Духом Твоїм Святим.
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Диякон: Амінь, амінь, амінь.

Диякон, схиливши голову перед ієреєм, вертається на
те місце, де перед тим стояв.
Ієрей молиться:

Щоб були причасникам на тверезість
душі, на відпущення гріхів, на спільність
зі Святим Твоїм Духом, на повноту царства
небесного, на сміливість перед Тобою, не
на суд і не в осудження.
Ще приносимо Тобі оцю духовну службу
за спочилих у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників,
євангелистів, мучеників, ісповідників, посників і за всяку праведну душу, що у вірі
спочила.
І, взявши кадильницю, ієрей виголошує:

Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію.
І тричі кадить перед святою трапезою. Також диякон кадить святу трапезу навкруги і поминає, кого хоче,
з померлих.
Люди: Достойно є воістину величати блаженною
тебе, Богородицю, всеблаженну, і пренепорочну, і Матір
Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

Або замість Достойно… співається ірмос із заспівом
празника.
А ієрей молиться:
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За святого Йоана пророка, предтечу
і хрестителя, за святих славних і всехвальних апостолів, за святого ім’я, що його
пам’ять сьогодні вшановуємо, і за всіх святих Твоїх, молитвами їх навідай нас, Боже.
Пом’яни і всіх померлих в надії воскресіння життя вічного.
І поминає померлих поіменно, кого хоче.

І упокой їх там, де сяє світло лиця Твого.
Ще молимо Тебе, пом’яни, Господи, все
єпископство православне, що правильно
навчає слово Твоєї істини, все пресвітерство, в Христі дияконство і ввесь священичий чин.
Ще приносимо Тобі цю духовну службу
за вселенну, за святу, католицьку й апостольську Церкву, за тих, що в чистоті і чесному житті перебувають, за богобережений народ наш, правління і все військо.
Дай їм, Господи, мирне царство, щоб і ми
в спокою їх тихе і сумирне життя пожили
в усякому благочесті і чистоті.
По відспіванні стиха ієрей виголошує:

Найперше пом’яни, Господи, святішого
Вселенського Архиєрея ім’я, Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого ім’я,
преосвященнішого Архиєпископа і Митрополита нашого Кир ім’я і боголюбивого
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Єпископа нашого Кир ім’я, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, цілі, чесні,
здорові довголітньо правильно навчали
слово Твоєї істини.
Диякон поминає живих.
Люди: І всіх, і все.
Ієрей молиться:

Пом’яни, Господи, це місто, в якому живемо (або: село це, в якому живемо, або: обитель
цю, в якій живемо), і всяке село, місто, і країну, і тих, що вірою живуть у них. Пом’яни,
Господи, тих, що плавають і подорожують,
недужих, страждаючих, полонених і спасіння їх. Пом’яни, Господи, тих, що дари
приносять і добро творять у святих Твоїх
церквах, і тих, що пам’ятають про вбогих,
і на всіх нас милості Твої зішли.
І поминає поіменно живих, кого бажає.
Виголос:

І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити й оспівувати пречесне і величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей, повернувшись до дверей, благословляє і виго
лошує:

І нехай будуть милості великого Бога
і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
Люди: І з духом твоїм.
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Диякон, прийнявши благословення від ієрея, виходить
і, ставши на звичайному місці, виголошує:

Всіх святих пом’янувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

За принесені й освячені Чесні Дари Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Щоб чоловіколюбець Бог наш, прийнявши їх у святий, і наднебесний, і духовний свій
жертовник як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Щоб визволитися нам від усякої скорби,
гніву й нужди, Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Ієрей молиться:

Тобі вручаємо все життя наше і надію,
Владико чоловіколюбче, і просимо, і молимо, і благаємо: сподоби нас причаститися небесних Твоїх і страшних Таїн, цієї
святої і духовної трапези, з чистим сумлінням, на відпущення гріхів, на прощення
прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на спадкоємство царства небесного,
на сміливість перед Тобою, не на суд або
в осудження.
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Заступи, спаси, помилуй і охорони
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Диякон:

Люди: Господи, помилуй.

Дня всього досконалого, святого, мирного
і безгрішного у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Доброго і пожиточного для душ наших
і миру для світу у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Осталий час життя нашого в мирі й покаянні скінчити у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і доброго одвіту
на страшному суді Христовому просім.
Люди: Подай, Господи.

Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.
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І сподоби нас, Владико, зі сміливістю,
неосудно сміти призивати Тебе, небесного
Бога Отця і мовити:
Люди: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться
Ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля
Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай
нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство, і сила, і слава,
Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Ієрей:

Люди: Амінь.

Ієрей: Мир всім
Люди: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші перед Господом схиліть.
Люди: Тобі, Господи.
Ієрей молиться:

Дякуємо Тобі, царю невидимий, що незмірною Твоєю силою все утворив єси і багатством милости Твоєї від небуття до буття все привів єси.
Сам, Владико, споглянь з неба на тих,
що схилили свої голови перед Тобою, бо
не схилили перед тілом і кров’ю, але перед Тобою, страшним Богом. Ти, отже,
Владико, оці дари всім нам на добро рівно подай, відповідно до потреби кожного:
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з плаваючими плавай, з подорожніми подорожуй, а недужих ізціли, лікарю душ
і тіл,
Виголос:

благодаттю і щедротами, і чоловіколюб’ям єдинородного Сина Твого, з яким
Ти благословенний єси, з пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині,
і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей молиться:

Зглянься, Господи Ісусе Христе Боже
наш, від святого житла Твого і від престолу слави царства Твого і прийди, щоб освятити нас, Ти, що вгорі з Отцем сидиш і тут
з нами невидимо перебуваєш, і сподоби
могутньою Твоєю рукою подати нам пречисте Твоє Тіло і чесну Кров, а через нас
усім людям.
Коли ієрей проказує оцю молитву, диякон, стоячи перед святими дверми, опоясує себе орарем навхрест.
Тоді ієрей поклоняється, а також диякон, на тому
місці, де стоїть, мовлячи стиха, тричі:

Боже, милостивий будь мені, грішному.
А коли диякон бачить, що ієрей простягає руки і дотикається святого хліба, щоб виконати святе піднесення, виголошує:

Будьмо уважні.
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А ієрей, підносячи святий хліб, виголошує:

Святеє святим.
Люди: Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу
Бога Отця. Амінь.
І співці співають причасний:

Блаженні, яким прощено беззаконня і яких гріхи закрито (Пс. 31, 1)

Інший: Хто їсть мою Плоть і п’є мою Кров, у мені перебуває і я в ньому, сказав Господь (Йо. 6, 56). Алилуя. Тричі.
А диякон входить у святий вівтар і, ставши праворуч
ієрея, каже:

Роздроби, владико, святий хліб.

А ієрей уважно та побожно роздробляє його на чотири частини і мовить:

Роздроблюється і розділюється Агнець
Божий, роздроблюваний і нероздільний,
що його завжди їдять і ніколи не з’їдають,
але причасників він освячує.
Треба тобі знати, ієрею, що коли роздроблюєш святий
Агнець, маєш класти частини на святий дискос хресним
знаком додолу, а заколенням догори, як раніше, коли заколювався. ІС҃, отже, клади вгорі святого дискоса, що є на
схід, а ХС҃ вдолині, що є на захід, а НІ на північ, а КА на південь.
Взявши частину ІС҃, вклади до святої чаші, а частину
ХС҃ роздроби ієреям і дияконам. А дві святі частини, НІ
і КА, роздроблюй на малі частинки для причасників, скільки, на твою думку, буде потрібно.
Диякон, показуючи орарем святу чашу, мовить:

Сповни, владико, святу чашу.

А ієрей, узявши частину ІС҃, що лежить вгорі, творить
нею хрест поверх святої чаші, мовлячи:
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Повнота Святого Духа.
І так вкладає в святу чашу.
Диякон: Амінь.

І, взявши теплоту, мовить до ієрея:

Благослови, владико, теплоту.
А ієрей благословляє і мовить:

Благословенна теплота святих Твоїх
завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
Диякон хрестовидно вливає трохи теплоти до святої чаші, мовлячи:

Теплота віри повна Духа Святого. Амінь.
І, відставивши теплоту, стає трохи оподаль.
Ієрей мовить:

Дияконе, приступи.
Диякон приходить і побожно творить поклін, просячи прощення.
Ієрей, тримаючи святий хліб, дає дияконові, а диякон
цілує руку, яка йому подає, приймає святий хліб і мовить:

Подай мені, владико, чесне і святе Тіло Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа.
Ієрей мовить:

Ім’я, священнодияконові, подається
чесне, і святе, і пречисте Тіло Господа,
і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа на відпущення гріхів його і на життя вічне.

Диякон відходить за святу трапезу і, схиливши голову, молиться, як ієрей, кажучи: Вірую, Господи:
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Подібно і ієрей, взявши одну частину святого хліба,
мовить:

Чесне і пресвяте Тіло Господа, і Бога,
і Спаса нашого Ісуса Христа подається мені, ієреєві ім’я, на відпущення гріхів моїх
і на життя вічне. Амінь.
І, схиливши голову, молиться, кажучи:

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти єси
воістину Христос, Син Бога живого, що
прийшов у світ грішників спасти, з яких
перший я.
Також:

Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не
дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі:
Також:

Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш,
у царстві Твоїм.
Пом’яни мене, Владико, коли прийдеш,
у царстві Твоїм.
Пом’яни мене, Святий, коли прийдеш,
у царстві Твоїм.
Нехай не на суд і не на осудження буде
мені причастя святих Твоїх Таїн, Господи,
а на зцілення душі і тіла.
Боже, милостивий будь мені, грішному.
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Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив я, Господи, прости
мені.

І тоді причащаються того, що тримають на руках, зі
страхом і всякою обережністю.
Тоді ієрей, поклонившись, приймає обома руками, з покровцем, святу чашу і причащається з неї, кажучи:

Чесної і святої Крови Господа, і Бога,
і Спаса нашого Ісуса Христа причащаюся я,
слуга Божий, ієрей ім’я, на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. Амінь.
І, обтерши тоді свої уста і край святої чаші платком,
що його тримає в руках, мовить:

Оце діткнулося уст моїх, і відніме беззаконня мої, і гріхи мої очистить.
Тоді призиває диякона, мовлячи:

Дияконе, приступи.
Диякон приходить і поклоняється раз, мовлячи:

Ото приходжу до безсмертного царя і Бога
нашого.
І: Подай мені, владико, чесну і святу Кров
Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа.
Ієрей мовить:

Причащається слуга Божий, диякон ім’я,
чесної і святої Крови Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа на відпущення гріхів своїх і на життя вічне.
А коли диякон запричастився, мовить ієрей:

80

Чин Хрещальної Літургії для дорослих

Чин Хрещальної Літургії для дорослих

81

Оце діткнулося уст твоїх, і відніме беззаконня твої, і гріхи твої очистить.

Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови
спадкоємство Твоє.

Треба знати, що, як є бажаючі причащатися Святих
Таїнств, ієрей роздроблює дві останні частини святого
Агнця, НІ і КА, на малі частиці, а тоді диякон [губкою]
вкладає їх і всі інші частиці, переісточені з Агнцем, у святу чашу.

Ієрей повертається до святої трапези і кадить тричі, кажучи тихо:

Потім покриває святу чашу покровцем, подібно і на
святий дискос кладе звізду і покровці.

Люди: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа
небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємось, Вона-бо спасла нас.

Тоді диякон, поклонившись раз, приймає від ієрея чашу,
з побожністю приходить до дверей і, підносячи святу
чашу, показує її людям і виголошує:

Зі страхом Божим і вірою приступіть.

Люди: Благословенний, хто йде в ім’я Господнє, Бог
Господь і явився нам.
По молитві: Вірую, Господи.. приступає до Причастя
спершу новоохрещений, потім хресні батьки, а відтак
інші присутні у храмі.
Причасники ідуть один по одному і поклоняються з
усякою побожністю і страхом, маючи схрещені на грудях
руки; і так кожний приймає Тіло і Кров.
А ієрей, причащаючи кожного, мовить:

Чесного, пресвятого і пречистого Тіла
і Крови Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісу
са Христа причащається слуга Божий (слугиня Божа) ім’я на відпущення гріхів своїх
і на життя вічне. Амінь.
На такий лад причащаються всі.
А після причастя ієрей входить у святий вівтар і ставить Святі Дари на святому престолі.
Ієрей хрестовидно благословить людей святою чашею, мовлячи:

Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі нехай буде слава Твоя.

Тоді ієрей бере святий дискос і кладе на голову диякона, а диякон, прийнявши його з побожністю, дивлячись
назовні до дверей і, нічого не кажучи, відходить до проскомидійника і там ставить його. А ієрей, поклонившись,
бере святу чашу, обертається до дверей і, дивлячись на
людей, виголошує:

Благословенний Бог наш
І голосно:

завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
І відходить до проскомидійника і ставить там Святі
Дари.
Люди: Амінь.

Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи,
щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворящих Таїн. Збережи нас у Твоїй святині ввесь день
повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
І диякон, розв’язавши орар, виходить північними дверми і, ставши на звичайному місці, виголошує:

Прості, прийнявши божественних, святих,
пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних Христових Таїн, достойно
подякуймо Господеві.
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Люди: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
Люди: Господи, помилуй.

День увесь досконалий, святий, мирний
і безгрішний випросивши, самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.
Молитви подяки

Дякуємо Тобі, Владико чоловіколюбче,
доброчинцю душ наших, що Ти і сьогодні
сподобив нас Твоїх небесних і безсмертних Таїнств. Справ нашу путь, скріпи нас
усіх у страсі Твоєму, збережи наше життя,
скріпи наші стопи, молитвами і моліннями славної Богородиці і Приснодіви Марії
і всіх святих Твоїх.
А ієрей, склавши ілитон і, прямо тримаючи святе
Євангеліє, робить над ним хрест.
Виголос:

Бо Ти є освячення наше і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей: В мирі вийдім.
Люди: В імені Господнім.

Диякон: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
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Молитва заамвонна, голосно:

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе
благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе
надіються, спаси людей Твоїх і благослови
спадкоємство Твоє, повноту Церкви Твоєї
охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого; Ти їх прослав божественною силою Твоєю і не залиши нас, що надіємось
на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам
Твоїм, ієреям, богобереженому народові
нашому, правлінню і всім людям Твоїм. Бо
всяке добре давання і всякий звершений
дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця
світла, і Тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині,
і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь. Нехай буде ім’я Господнє благословенне
віднині і довіку. Тричі.
А коли проказується молитву, диякон стоїть по правому боці, перед іконою Владики Христа, тримаючи свій
орар і схиливши голову, аж до закінчення молитви. Коли
ж вона скінчилася, то ієрей увіходить святими дверми
і йде до проскомидійника, де проказує наступну молитву.
Молитва на споживання Святих Дарів

Сповнення закону і пророків сам єси,
Христе Боже наш. Ти, що сповнив увесь
отчий задум, сповни радости й веселости
серця наші завжди, нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
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І диякон, увійшовши північним боком, споживає Святі
Дари зі страхом і з усякою обережністю.
А ієрей виходить і дає людям антидор.
По закінченні псалма і роздаванні антидора ієрей
виголошує:

Благословення Господнє на вас, Його
благодаттю і чоловіколюб’ям, завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.
Ієрей:

Люди: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Тричі. Благослови.
Ієрей виголошує відпуст:

Христос, (у неділю: що воскрес із мертвих)
істинний Бог наш, молитвами пречистої
своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Йоана
Золотоустого, архиєпископа Константинограда, і святого (якого є храм), і святого (якого є день), і святого ( ім’я якого новоохрещений отримав), і всіх святих, помилує і спасе
нас, як благий і чоловіколюбець.
Ієрей:

Люди: Амінь.

По відпусті, ієрей вітає новоохрещеного (новоохрещену), складає побажання та проголошує многоліття.
Ієрей: Слузі Божому (слугині Божій) ім’я Бо-

жого благословення, утвердження у вірі,
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зростання в любові та святості на многая
і благая літа!
Люди: Многая літа!

Парафіяни можуть кожен особисто привітати новоохрещеного (новоохрещену).
А ієрей, увійшовши у святий вівтар, роздягається
зі священних одеж, мовлячи: Нині відпускаєш: Трисвяте.
І по Отче наш:
Відпускний тропар, голос 8

Благодать уст твоїх, наче світла осяйність вогню, просвітила вселенну: не скарби грошолюбства світові вона
придбала, але висоту смиренномудрости нам показала.
Тому, навчаючи нас своїми словами, моли, отче Йоане Золотоустий, Слово, Христа Бога, щоб спаслися душі наші.
Слава: Кондак, голос 6:
Подібний: Що за нас.

Всеблаженний і преподобний Йоане Золотоустий, ти
прийняв з небес божественну благодать і твоїми устами
навчаєш усіх поклонятися в Тройці єдиному Богові. Достойно хвалимо тебе, бо ти є вчитель, який Божих таїн
навчає.
І нині: Богородичний:

Заступнице християн бездоганна, посереднице до
Творця незамінна, не погорди молінням грішних, але випереди, як блага, з поміччю нам, що вірно тобі співаємо.
Поспішись на молитву і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що тебе почитають.
А якщо хочеш, прокажи і тропар дня.
Господи, помилуй. 12 разів.
Чеснішу... Слава: І нині:
І мовить відпуст.
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А коли диякон спожив Святі Дари з усією обережністю, щоб ніщо з дуже дрібних окрушок не впало або не зосталося, наливши в святу чашу вина і води, споживає і витирає (губкою) всю вологу; тоді складає святі посудини
разом, обв’язує їх, кладе на звичайному місці, проказуючи:
Нині відпускаєш й інше, як і ієрей, і вмиває руки на звичайному місці і, поклонившись, разом із ієреєм творить
відпуст; і, дякуючи Богові за все, виходить.
Ієрей записує, згідно з прийнятим зразком, у Книгу
хрещення ім’я новоохрещеного (новоохрещеої), хресних
батьків, а також вручає Свідоцтво хрещення.

ЧИНИ
ХРИСТИЯНСЬКОГО ВТАЄМНИЧЕННЯ
ДЛЯ ДІТЕЙ

Для звершення Святих Таїнств християнського втаємничення треба приготувати на тетраподі єлей та святе миро, хрещальницю або дзбан із водою і тарілку, свічку,
білий одяг (крижму), нагрудний хрестик для дитини.
Якщо є більше, ніж один зголошений до катехуменату, то звершують загальний Чин введення в катехуменат, лише імена кандидатів виголошують окремо (дмухання на обличчя і знаменування хрестом відбувається
над кожним кандидатом окремо).
Батьки разом із хресними батьками приносять дитину до храму і чекають у притворі на ієрея.
Відслуживши Проскомидію, ієрей з дияконом виходять у притвор.

ЧИН ОГЛАШЕННЯ ПЕРЕД ХРЕЩЕННЯМ

Молитва над оглашенним (оглашенною)
Ієрей тричі дмухає на обличчя дитини і хрестовидно
знаменує рукою її чоло і груди. Потім кладе свою руку їй на
голову і мовить:
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Ієрей: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

В ім’я Твоє, Господи, Боже істини,
і Єдинородного Сина Твого, і Святого Твого
Духа, кладу руку мою на слугу Твого (на слугиню Твою) ім’я, що сподобився (сподобилася) прибігнути до святого імені Твого і під
покровом крил Твоїх схоронитися. Віддали
від нього (від неї) оту давню оману і сповни
його (її) вірою в Тебе і надією, і любов’ю,
щоб зрозумів (зрозуміла), що Ти єси єдиний
Бог істинний і Єдинородний Син Твій, Господь наш Ісус Христос, і Святий Твій Дух.
Дай йому (їй) у всіх заповідях Твоїх ходити
і вгодне Тобі зберегти, бо якщо вчинить це
чоловік, живий буде в них. Впиши його (її)
в книгу життя Твого, з’єднай його (її) зо
стадом насліддя Твого, щоб прославилося імення Твоє святе в ньому (в ній) і возлюбленого Твого Сина, Господа ж нашого
Ісуса Христа, і животворящого Твого Духа.
Нехай очі Твої завжди глядять на нього (на
неї) милостиво, а вуха Твої — щоб почули
голос моління його (її). Возвесели його (її)
у ділах рук його (її), щоб ісповів ( ісповіла)
Тебе, поклоняючись і славлячи величне
і всевишнє ім’я Твоє, і восхвалив (восхвалила) Тебе завжди по всі дні життя свого.
Ієрей:
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Бо Тебе оспівують усі сили небесні,
і Твоя є слава, Отця, і Сина, і Святого Духа,
і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Заборони

Забороняє тобі, дияволе, Господь,
що прийшов у світ і вселився між людьми,
щоб скинути твоє знущання й ізбавити
людей. Він на дереві супротивні сили переміг, коли сонце померкло і земля тряслася,
і гроби відкрились, і тіла святих возстали.
Він смертю розрушив смерть і знищив того, хто мав владу смерти, — тебе, дияволе.
Заклинаю тебе Богом, що показав дерево
життя і поставив херувимів і полум’яне
оружжя, направлене стерегти його. Щезай, бо заклинаю тебе Тим, що ходив, як по
суші на плесі морському, і забороною вітряну бурю зупинив; Його погляд сушить
безодні, а погроза розтоплює гори. Він-бо
і нині наказує тобі через нас: убійся, вийди
і вступися від створіння цього, не повертайся, ні не притаюйся в ньому, не зустрічай його і не напастуй його ані вночі, ані
вдень, ні опівдні, ані в будь-яку пору, а відійди у свій тартар аж до приготованого
великого дня судного. Побійся Бога, що сидить на херувимах і на безодні споглядає;
Ієрей:
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перед Ним трепещуть ангели, архангели,
престоли, господства, начала, власті, многоокі херувими і шестикрилі серафими,
перед Ним тремтять небо і земля, море та
й усе, що в них. Вийди і відступи від позначеного нововибраного воїна Христа Бога
нашого. Бо заклинаю тебе Тим, хто ходить
на крилах вітряних і творить ангелами
своїми палючий вогонь. Вийди і відступи
від цього створіння з усією силою і ангелами твоїми,
Виголос:

бо прославилось ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Господи Саваоте, Боже Ізраїля, Ти
зціляєш усяку недугу і всяку неміч. Зглянься на слугу Твого (на слугиню Твою), знайди,
і випробуй, і віджени від нього (від неї) всі
диявольські діяння. Заборони нечистим
духам і віджени їх, і очисти діло Твоїх рук,
і, вживши рішучого Твого діяння, скоро
сокруши сатану під ногами його (її), і дай
йому (їй) перемогу над ним і над його нечистими духами,
Ієрей:
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Виголос:

щоб він (вона), одержавши милість від
Тебе, сподобився (сподобилася) безсмертних і небесних Твоїх Таїн і славу Тобі возсилав (возсилала), Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй

Сущий, Владико Господи, Ти сотворив чоловіка на образ Твій і на подобу і дав
йому власть на життя вічне, а потім, коли
він через гріх відпав, Ти не погордив ним,
але через вочоловічення Христа Твого
спасіння світу встановив. Ти і це Твоє створіння визволи від ворожої неволі і прийми
в Твоє пренебесне царство. Відкрий його (її) духовні очі, щоб осяяло його (її) світло
Євангелія Твого, спряжи з життям його (її)
ангела світлого, щоб охороняв його (її) перед усякими ворожими підступами, перед
зустріччю з лукавим, перед південним бісом і перед лукавими примарами.
Ієрей:

Ієрей тричі дмухає на вуста, чоло і груди дитини, мовлячи за кожним разом:

Вижени з нього (з неї) всякого лукавого
і нечистого духа, що скрився і гніздиться
в серці його (її). Тричі.
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Духа обману, духа лукавства, духа ідолослужіння й усякого користолюбства, духа неправди й усякої нечистоти, що діється
з диявольської науки. Вчини його (її) словесним овечам святого стада Христа Твого,
чесним членом Церкви Твоєї, сином і спадкоємцем (дочкою і спадкоємницею) царства
Твого, щоб, поживши згідно з Твоїми заповідями, і зберігши печать непорушну, і захоронивши ризу неосквернену, одержав
(одержала) блаженство святих у царстві
Твоїм.
Виголос:

Благодаттю і щедротами, і чоловіколюбієм єдинородного Сина Твого, що з Ним
благословен єси, з пресвятим, і благим,
і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Відречення від сатани

Хресні батьки з дитиною повертаються на захід.
Ієрей запитує:

Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його,
і всіх ангелів його, і всього служіння його,
і всієї гордині його?
Хресні батьки від імені дитини:
Відрікаюся!
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Ієрей запитує вдруге:

Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його,
і всіх ангелів його, і всього служіння його,
і всієї гордині його?
Хресні батьки від імені дитини:
Відрікаюся!

Ієрей запитує втретє:

Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його,
і всіх ангелів його, і всього служіння його,
і всієї гордині його?
Хресні батьки від імені дитини:
Відрікаюся!

Ієрей: Чи ти відрікся (відреклася) сатани?
Хресні батьки від імені дитини:
Відрікся (відреклася).

З’єднання з Христом

Ієрей повертає хресних батьків з дитиною у бік престолу і запитує:

Чи з’єднуєшся з Христом?
Хресні батьки від імені дитини:
З’єднуюся!

Ієрей запитує вдруге:

Чи з’єднуєшся з Христом?
Хресні батьки від імені дитини:
З’єднуюся!

Ієрей запитує втретє:

Чи з’єднуєшся з Христом?
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Хресні батьки від імені дитини:
З’єднуюся!
Ієрей:
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Хресні батьки від імені дитини:
З’єднався (з’єдналася).
Ієрей запитує вдруге:

Чи з’єднався (з’єдналася) ти з Христом?

Чи з’єднався (з’єдналася) ти з Христом?

Хресні батьки від імені дитини:

Хресні батьки від імені дитини:

З’єднався (з’єдналася)!

З’єднався (з’єдналася).

Хресні батьки від імені дитини:

Чи з’єднався (з’єдналася) ти з Христом?

Вірую Йому як Цареві і Богу.

Хресні батьки від імені дитини:

Ієрей: Чи віруєш Йому?

Ієрей приводить хресних батьків із дитиною до тетраподу, де хресні батьки від імені дитини визнають
свою віру словами Символу віри:
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця
неба й землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від
Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога
істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного,
єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він
задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес,
і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.
І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був
похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не
буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворящого, що
від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий і рівнославимий, що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую
одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
По закінченні Символу віри, ієрей знову запитує:

Чи з’єднався (з’єдналася) ти з Христом?
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Ієрей запитує втретє:

З’єднався (з’єдналася).
Ієрей каже:

І поклонися Йому.
Хресні батьки поклоняються, схиляючи голову,
і кажуть:
Поклоняюся Отцю, і Сину, і Святому Духові, Тройці
єдиносущній і нероздільній.
Ієрей мовить:

Благословен Бог, що хоче, щоб усі люди
спаслися і до пізнання істини прийшли,
нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Тоді мовить оцю молитву:
Диякон: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Ієрей: Владико Господи, Боже наш, поклич

слугу Твого (слугиню Твою) ім’я до святого
Твого просвіщення і сподоби його (їі) цієї
великої благодаті святого Твого хрещення.
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Здійми його (їі) ветхість і обнови його (її)
на життя вічне. Сповни його (її) сили Святого Духа Твого на з’єднання з Христом
Твоїм, щоб він не був (вона не була) більше
дитиною тіла, але дитиною Твого царства,
благоволінням і благодаттю єдинородного Сина Твого, що з Ним Ти благословен
єси, з пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей та диякон ідуть до святилища, а хресні батьки
з дитиною залишаються перед тетраподом.
Диякон кадить і святилище, і намісні ікони, і тетрапод з купіллю хрестообразно. Тоді входить у святилище,
і, покадивши Святу трапезу, віддає кадильницю.
Ієрей та диякон, ставши разом перед святою трапезою, тричі поклоняються, молячись і кажучи:
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Слава на висотах Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Двічі.
Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою.
Тоді цілують ієрей — святе Євангеліє, а диякон — святу трапезу.

І по цім диякон, склонивши свою голову перед ієре
єм і тримаючи орар трьома пальцями правої руки,
промовляє:
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Прийшов час, щоб служити Господеві, владико,
благослови.
Ієрей, знаменуючи його, мовить:

Благословенний Бог наш завжди, нині, і повсякчас,
і на віки вічні.
Тоді диякон:

Помолися за мене, владико.

Ієрей: Нехай Господь направить стопи твої.
І знову диякон:

Пом’яни мене, владико святий.

Ієрей: Нехай пом’яне тебе Господь Бог у царстві своєму завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Диякон: Амінь.

І, поклонившись, виходить північними дверми. І, ставши на звичайнім місці, напроти святих дверей, вклоняється з побожністю тричі, тихо молячись:

Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою.
Ієрей відкриває святі двері а диякон мовить:
Благослови, владико.
А ієрей починає:

Благословенне царство.
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ЧИН ХРЕЩАЛЬНОЇ ЛІТУРГІЇ
ДЛЯ ДІТЕЙ

Диякон: Благослови, владико.
І повертається до святилища.

Благословенне царство Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Ієрей:

Люди: Амінь.

Ієрей віддає Євангеліє дияконові, сам бере хрест і північними дверима разом ідуть до тетрапода і хрещальниці.
Диякон, поклавши Євангеліє на терапод, виголошує
єктенію:

В мирі Господеві помолімся.
Люди на кожне прошення:
Господи, помилуй.

За мир з висот і спасіння душ наших Господеві помолімся.
За мир всього світу, добрий стан святих
Божих Церков і з’єднання всіх Господеві помолімся.
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За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього,
Господеві помолімся.
За святішого Вселенського Архиєрея ім’я,
Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха
нашого ім’я, і преосвященнішого Архиєпископа й Митрополита нашого Кир ім’я, боголюбивого Єпископа нашого Кир ім’я, чесне
пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь
причет і людей Господеві помолімся.
За богобережений народ наш, за правління і все військо Господеві помолімся.
За місто це (за село це, або за святу обитель
цю) і за кожне місто, країну, і за тих, що вірою
живуть в них, Господеві помолімся.
За добре поліття, за врожай плодів земних
і часи мирні Господеві помолімся.
За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння
їх Господеві помолімся.
Щоб освятилася вода ця силою, і діянням,
і зшестям Святого Духа, Господеві помолімся.
Щоб послалася на неї благодать ізбавління і благословення Йорданове, Господеві помолімся.
За того (ту), що нині приходить до святого
просвіщення, і за спасіння його (її) Господеві
помолімся.
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Щоб він показався сином світла і наслідником (вона показалася дочкою світла і наслідницею) вічних благ, Господеві помолімся.
Щоб вода ця стала для нього (неї) купіллю
відродження, відпущенням гріхів і одежею
нетління, Господеві помолімся.
Щоб визволитися нам від усякої скорби,
гніву й нужди, Господеві помолімся.
Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну,
славну Владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію, з усіма святими пом’янувши,
самі себе, і один одного, і все життя наше
Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.

Поки диякон виголошує єктенію, ієрей молиться цю
молитву тихо:

Милосердний і милостивий Боже, Ти випробовуєш серця й утроби і Ти один знаєш
людські таємниці, бо немає речі неявної перед Тобою, але все стоїть наге й обнажене перед очима Твоїми. Знаючи все про мене, не гидуй мною і не відвертай лиця Твого від мене,
але недоглянь у цю хвилину моїх прогрішень,
прощаючи людям гріхи через покаяння,
і омий мою скверну тілесну і скверну душевну, і всього мене освяти совершенною Твоєю
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невидимою силою і правицею духовною, щоб
я, іншим звіщаючи свободу і подаючи її вірою
совершенною, сам як раб гріха не став непричасним Твого несказанного чоловіколюб'я.
Ні, Владико, єдиний благий і чоловіколюбний, нехай не вернуся упокорений, але пошли
мені силу з висоти й укріпи мене на предлежачу службу Твого великого і пренебесного
таїнства; і зобрази Христа Твого в тому (тій),
що хоче знову родитися через мене, недостойного. І будуй його (її) на основі апостолів
і пророків Твоїх; і не відкинь його (її), але насади його (її) як парость істини у святій Твоїй
соборній і апостольській Церкві; і не виривай
його (її), щоб, коли він (вона) буде дозрівати
у благочесті, славив (славила) всесвяте Твоє
ім’я, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Ієрей виголошує молитву на oсвячення води:

Господи Боже, вседержителю, творче
всього створіння, видимого і невидимого, Ти сотворив небо, і землю, і море, і все,
що в них; Ти зібрав води в один збір, Ти
замкнув безодню і запечатав її страшним
і славним іменем Твоїм, Ти підняв води вище небес. Ти утвердив землю на водах, Ти
утвердив море силою Твоєю, Ти стер голови зміїв у водах; Ти страшний, і хто може
станути проти Тебе?
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Поглянь, Господи на цей твір Твій і на
воду цю, і дай їй благодать ізбавління, благословення Йорданове, вчини її джерелом
нетління, даром освячення, яка гріхи розрішає, недуги лікує, демонів погубляє, для
супротивних сил неприступна, повна ангельської кріпости. Нехай утікають від неї
ті, що будуть напосідатися на створіння
Твоє, бо ім’я Твоє, Господи, я призвав, чудне, і славне, і страшне для супротивників.
І благословить воду тричі, занурюючи пальці у воду,
і, дмухаючи на неї, тричі мовить:

Нехай сокрушаться під знаменом образу хреста Твого всі супротивні сили, бо
Тобі належить слава, влада, честь і поклоніння разом з безначальним Твоїм Отцем,
і пресвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей проказує молитву на благословення нагрудного
хрестика для новоохрещеного.
Диякон: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Господи, Ісусе Христе, Боже наш,
Ти на дереві хреснім добровільно забажав
цвяхами прибитися спасіння нашого ради
і дорогоцінною своєю кров’ю його освятити зволив, і хрестом своїм від неволі
Ієрей:
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ворожої світ викупив, і давню розписку
ворога нашого, диявола, хрестом розірвав,
і рід людський ним від диявольської муки визволив. Смиренно молимо Тебе: споглянь милостиво на це хресне знамено
і зішли своє божественне благословення
і благодать, і подай йому силу і кріпость,
щоб кожен, хто його на собі носитиме на
спомин спасенних Твоїх страстей і животворящої Твоєї смерти, і на збереження,
і захист душі і тіла, сподобився прийняти
в ньому небесне благословення і поміч. Як
жезл Мойсеїв на відігнання невірства супротивників і на знищення чаклунських
вигадок благословив, так і оце знамено
хресне благослови і всели у нього поміч
Твого заступництва супроти всіх підступів
диявольських, щоб для кожного, хто його носитиме, воно стало спасенним захистом і охороною від усякого зла душевного
і тілесного, і було на примноження у ньому Твоїх духовних дарів і християнських
чеснот за Твоєю благодаттю, бо Ти благословляєш і освячуєш усе, Христе Боже наш,
і Тобі славу, благодарення і поклоніння
возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем,
і пресвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

104

Ієрей: Мир всім.

Чин Хрещальної Літургії для дітей

Люди: І духові твоєму.

Диякон: Голови ваші перед Господом схиліть.
Люди: Тобі, Господи.

Диякон тримає посудину з єлеєм, а ієрей дмухає тричі
хрестовидно на неї і тричі знаменує єлей.
Диякон: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Ієрей мовить молитву:

Владико Господи, Боже отців наших, Ти
послав тим, що були у Ноєвім ковчезі, голуба, який мав оливну галузку в дзьобі, —
знак спасіння і примирення від потопу
і передобраз таїнства благодаті, — і оливний плід подав на сповнення святих Твоїх
Таїн. Тим сповнив Ти Духа Святого тих, що
були під законом, а тих, що в благодаті, Ти
вдосконалюєш.
Сам благослови і єлей цей силою, діянням і зшестям Святого Твого Духа, щоб він
став помазанням нетління, зброєю правди, обновленням душі і тіла, відігнанням
усякого диявольського діяння на перемінення всякого зла для тих, що помазуються з вірою цим єлеєм, або його приймають
на славу Твою, і єдинородного Сина Твого,
і пресвятого, і благого, і животворного Духа Твого, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
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Люди: Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.
Люди: Алилуя. Тричі.

Ієрей, співаючи з людьми: Алилуя, одночасно тричі
знаменує єлеєм воду. Потім виголошує:

Благословен Бог, що просвіщає й освячує кожну людину, що приходить на світ,
нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Помазання єлеєм

Ієрей перед тетраподом творить єлеєм образ хреста на чолі хрещеника (хрещениці):

Помазується слуга Божий (слугиня Божа) ім’я єлеєм радости в ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа, щоб був відкритий ум його (їі) на розуміння і прийняття таїнств віри Христової і пізнання істини Його, нині,
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Помазуючи груди:

На зцілення душі і тіла, і щоб він любив (вона любила) Господа Бога всім серцем
своїм, усією душею своєю і всіма мислями
своїми, і ближнього свого, як самого (саму)
ceбе.
Помазуючи плечі:

Щоб він (вона) щиросердечно взяв
(взяла) благе ярмо Христове на cебe
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і з насолодою ніс (несла) тягар його, і щоб
він ухилявся (вона ухилялася) всіх похотів
тілесних.
Помазуючи вуха:

На слухання віри і на прийняття голосу
божественного Євангелія нехай буде відкритий слух його (її).
Помазуючи долоні рук:

Щоб підносив (підносила) руки свої до
святині і чинив (чинила) правду на всякий
час і благословив (благословила) Господа.
Помазуючи ноги:

Щоб він ходив (вона ходила) слідами заповідей Христових.

Хрещення
Ієрей або тричі занурює хрещеника (хрещеницю) у
купіль, або поливає його (її) голову освяченою водою,
виголошуючи:

Хрещається слуга Божий (слугиня Божа) ім’я в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь.

Облачення
Ієрей облачає новоохрещеного (новоохрещену) в білу
одежу — крижму й каже:

Облачається слуга Божий (слугиня Божа) ім’я в ризу правди в ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа. Амінь.
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Люди співають тропар, глас 8:

Ризу подай мені світлу, Ти, що зодягаєшся світлом,
наче ризою, многомилостивий Христе Боже наш.
Ієрей накладає на новоохрещеного (новоохрещену) нагрудний хрестик, кажучи:

Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде
за мною, сказав Господь. (Мт. 16, 24)

Вручення світла
Ієрей подає новоохрещеному (новоохрещеній) засвічену свічку, яку від імені дитини приймають хресні батьки.

Прийми оцю горіючу свічку і старайся в усьому житті твоєму просвічуватися
світлом віри і добрих діл, щоб, коли прийде Господь, ти міг (могла) світло вийти назустріч Йому зі всіма святими, і ввійти беззаборонно у чертог небесної слави Його,
і царювати з Ним повсякчасно. Амінь.
ЧИН МИРОПОМАЗАННЯ
Диякон: Господеві помолімся.

Люди: Господи, помилуй.

Ієрей: Благословен єси, Господи Боже, все-

держителю, джерело добра, сонце правди,
що засвітив сущим у темряві світло спасіння явлінням єдинородного Твого Сина
і Бога нашого і дарував нам, недостойним,
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блаженне очищення у святій воді і божественне освячення у животворному помазанні. Ти й нині благоізволив знову родити слугу Твого новопросвіщенного (слугиню Твою новопросвіщенну) ім’я водою і духом, і дарував йому (їй) відпущення гріхів,
вольних і невольних.
Сам, Владико, всіх царю добросердний,
даруй йому (їй) і печать дару Святого, і всесильного, і поклоняємого Твого Духа, і причастя святого Тіла і чесної Крови Христа
Твого. Охорони його (її) у Твоїм освяченні,
утверди в православній вірі, визволи його (її) від лукавого і від усіх починань його. Душу його (її) збережи спасенним Твоїм
страхом у чистоті і правді, щоб він (вона),
у всякому ділі і слові вгодивши Тобі, став
сином і наслідником (стала дочкою і наслідницею) небесного Твого царства, бо Ти єси
Бог наш, Бог, що милує і спасає, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові,
нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей помазує новоохрещеного (новоохрещену) святим миром, роблячи знак хреста на чолі, очах, ніздрях,
устах, вухах, грудях, руках і ногах, кажучи:

Печать дару Святого Духа. Амінь.
По закінченні люди співають:
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися.
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Алилуя. Тричі.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
У Христа зодягнулися. Алилуя.

Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися.
Алилуя

Ієрей бере Євангеліє і подає його диякону, а сам бере
хрест і миро з єлеєм, і входять святими дверима до
святилища.
Тоді каже диякон до ієрея:

Повели, владико.

І відходять до горного місця, а ієрей, відходячи,
мовить:

Благословенний, хто йде в ім’я Господнє.
Диякон: Благослови, владико, горне сідалище.
Ієрей: Благословенний Ти на престолі слави царства Твого, що сидиш на херувимах,
завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
По закінченні «Ви, що в Христа...» диякон приходить
перед святі двері й мовить:

Будьмо уважні.
Ієрей виголошує:

Мир всім.

І знову диякон:

Премудрість, будьмо уважні.

Прокімен (глас З): Господь просвіщення моє і Спаситель мій, кого убоюся? (Пс. 26, 1).
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Стих: Господь захисник життя мого, кого устрашуся?
Потім диякон:

Премудрість.

Читець: До Римлян послання святого апостола Павла
читання (Рим. 6, 3-11).
І знову диякон:

Будьмо уважні.

Браття, всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть
Його хрестилися. Ми поховані з Ним через хрещення на
смерть, щоб, як Христос воскрес із мертвих славою Отця
і ми теж жили новим життям. Бо, якщо ми з’єднані з Ним
подобою Його смерти, то будемо й подобою воскресіння.
Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп’ятий з Ним,
щоб було знищене це гріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити; бо, хто вмер, той від гріха звільнився.
Коли ж ми вмерли з Христом, віруємо, що й житимемо
з Ним, знаючи, що Христос, воскресши з мертвих, вже
більше не вмирає: смерть над Ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз назавжди, а, живучи,
живе для Бога. Так само й ви вважайте себе мертвими
для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі.
Ієрей:

уважні.

Мир тобі. Премудрість, будьмо

Люди: Алилуя.

Коли співають Алилуя, диякон бере кадильницю і ладан, приходить до ієрея і, прийнявши від нього благословення, кадить святу трапезу навкруги, ввесь вівтар і ієрея.
А ієрей, стоячи перед святою трапезою, мовить цю
молитву перед Євангелієм:

Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче
Владико, нетлінне світло Твого богопізнання
і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої
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євангельські проповідування. Вклади в нас
і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне
життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі,
бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе
Боже, і Тобі славу возсилаємо з безначальним
Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Диякон, відставивши кадильницю на звичайне місце, приходить до ієрея, склонює перед ним свою голову,
тримаючи орар крайніми пальцями і показуючи на святе
Євангеліє, і мовить:

Благослови, владико, благовістителя святого апостола і євангелиста ім’я.
Ієрей, знаменуючи його, виголошує:

Бог, молитвами святого, славного, всехвального апостола і євангелиста ім’я, нехай
дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа.
І подає йому святе Євангеліє.
А диякон, сказавши: Амінь, і поклонившися святому
Євангелію, бере його і, вийшовши святими дверми, йде за
свіченосцями, приходить і стає на амвоні або на іншому
означеному місці.
Ієрей, стоячи перед святою трапезою і дивлячись на
захід, виголошує:

Премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія.
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Люди: І духові твоєму.

Диякон: Від Матея
ня (Мт. 28, 16-20).

святого Євангелія читан-

Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Ієрей: Будьмо уважні.

Коли диякон читає Євангеліє хресні батьки тримають запалену свічку.
Євангеліє хрещення (Мт. 28,16-20)

У той час одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши Його, вони вклонились Йому; але
деякі сумнівались. Ісус приступив і промовив до них: дана мені всяка влада на небі
і на землі. Ідіть, отже, навчіть усі народи:
хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні аж до кінця
віку. Амінь.
Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

І диякон відходить до святих дверей і віддає святе
Євангеліє ієреєві.

Єктенія усильного благання
Диякон, ставши на звичайному місці, починає так:

Промовмо всі з усієї душі й з усієї мислі нашої, промовмо.
Люди: Господи, помилуй.
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Господи вседержителю, Боже отців наших,
молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Люди: Господи, помилуй.

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

Люди (за кожним виголосом тричі): Господи, помилуй.

Ще молимось за святішого Вселенського Архиєрея ім’я, Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха нашого ім’я, і за преосвященнішого Архиєпископа і Митрополита
нашого Кир ім’я, боголюбивого Єпископа нашого Кир ім’я, за тих, що служать і послужили
у святім храмі цім, і за отців наших духовних,
і за всіх у Христі братів наших.
Ще молимось за богобережений народ
наш, за правління і за все військо.
Ієрей виголошує прохання за новоохрещеного (новоохрещену):

Ще молимось за новопросвіщенного
слугу Божого (новопросвіщенну слугиню Божу) ім’я, щоб він зберігся (вона збереглася)
у вірі чистого ісповідання, і в усякім благочесті, і у сповнюванні заповідей Христових
по всі дні життя його (її).
Тут ієрей може додати оце прохання за хресних
батьків:

Ще молимось за хресних батьків імена,
щоб були прикладом благочестя для
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хресного сина (дочки) і щоб підтримували
його (її) у подвизі християнського життя.
Ще молимось за тут присутніх людей, що
очікують від Тебе великої і багатої милости,
за тих, що творять нам милостиню, і за всіх
православних християн.
Ієрей: Бо милостивий і чоловіколюбець
Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на
віки вічні.
Люди: Амінь.

Єктенія вірних
Диякон: Тільки вірні, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Молитва вірних перша

Дякуємо Тобі, Господи Боже сил, що сподобив нас і нині стати перед святим Твоїм
жертовником і припасти до щедрот Твоїх
за наші гріхи і за людські невідання.
Прийми, Боже, моління наше, вчини нас
достойними бути, щоб приносити Тобі моління і мольби, і жертви безкровні за всіх
людей Твоїх; і нас, яких Ти поставив на
цю службу Твою, учини здатними, силою
Духа Святого Твого, неосудно і непорочно, в чистому свідченні сумління нашого
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призивати Тебе в кожному часі і на всякому місці, щоб, вислухавши нас, Ти був милостивий нам у щедрості своєї ласки.
Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Люди: Господи, помилуй.
Диякон: Премудрість.
Виголос:

Бо Тобі належить усяка слава, честь
і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Диякон: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Молитва вірних друга

Знову і багато разів припадаємо до Тебе і Тобі молимось, благий і чоловіколюбче, щоб Ти, зглянувшись на моління наше,
очистив наші душі і тіла від усякої скверни
тіла і духа, і дав нам неповинно і неосудно
стояти перед святим Твоїм жертовником.
Даруй же, Боже, і тим, що моляться
з нами, успіх у житті й вірі, і в духовному
розумінні; дай їм, що завжди зо страхом
і любов’ю Тобі служать, неповинно і неосудно причаститися святих Твоїх Таїн і небесного Твого царства сподобитися.
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Заступи, спаси, помилуй і охорони
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Диякон:

Люди: Господи, помилуй.
Диякон: Премудрість.

Диякон входить північними дверима.
Виголос:

Щоб під владою Твоєю, завжди бережені, ми Тобі славу возсилали, Отцю, і Сину,
і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ми, херувимів тайно являючи і животворящій Тройці трисвятую пісню співаючи, всяку нині житейську відкладім печаль.

Тоді, під час співання херувимської пісні, диякон бере
кадильницю і, поклавши ладан, приходить до ієрея і, прийнявши благословення від нього, кадить навкруги святу
трапезу й увесь вівтар і іконостас, також ієрея, хор і людей; і мовить 50 (51) Псалом.
Ієрей проказує тихо оцю молитву:

Ніхто не достойний із зв’язаних тілесними похотями і пристрастями приходити, або приближатися, або служити Тобі,
Царю слави, бо служити Тобі — велике
і страшне і самим небесним силам. Та, одначе, ради несказанного і безмірного Твого чоловіколюб’я, безперемінно і незмінно Ти став чоловіком і був єси нашим архиєреєм, і богослужбової цієї і безкровної
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жертви священнодійство передав Ти нам,
як Владика всіх. Ти-бо єдиний, Господи Боже наш, володієш небесними і земними.
Тебе на престолі херувимському носять, Ти
серафимів Господь і цар Ізраїлів, Ти єдиний святий і в святих спочиваєш.
Тебе, отже, молю єдиного благого і благоуважного: Споглянь на мене, грішного
і непотрібного слугу Твого, й очисти мою
душу і серце від сумління лукавого, і вчини мене здатним силою Святого Твого Духа, одягненого благодаттю священства,
стати перед цією Твоєю святою трапезою
і священнодіяти святе і пречисте Твоє Тіло і чесну Кров. Бо до Тебе приходжу і, схиливши мою шию, молюся Тобі, щоб Ти не
відвернув лиця Твого від мене, ані не виключив мене з-поміж слуг Твоїх, але сподоби мене, щоб я, грішний і недостойний
слуга Твій, приніс Тобі ці дари. Ти-бо єси
той, Хто приносить і Кого приносять, і Хто
приймає і Кого роздають, Христе Боже
наш, і Тобі славу віддаємо, з безначальним
Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
Після молитви й кадження ієрей і диякон, ставши перед святою трапезою, мовлять разом Херувимську пісню
тричі і по кожному закінченні поклоняються один раз.
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Ми, херувимів тайно являючи і животворящій Тройці трисвятую пісню співаючи, всяку нині житейську відкладім
печаль,
щоб і Царя всіх ми прийняли, що Його
в славі невидимо супроводять ангельські
чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Тричі.
Тоді відходять до проскомидійника; попереду йде диякон, а ієрей кадить чесні дари, тихо молячись:

Боже, милостивий будь мені, грішному.
Диякон мовить до ієрея:

Візьми, владико.

А ієрей, взявши воздух, кладе на ліве рам’я диякона,
мовлячи:

Піднесіть руки ваші до святині і благословіть Господа.
Тоді бере святий дискос і ставить його на голову диякона з усякою увагою та побожністю, а диякон має також кадильницю на однім із пальців правої руки. А сам ієрей бере в руки святу чашу, і обидва виходять північними
дверми, молячись; перед ними йдуть свіченосці.
Диякон виголошує:

Всіх вас, православних християн, нехай
пом’яне Господь Бог у царстві своїм завжди,
нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Ієрей мовить:

Святішого Вселенського Архиєрея ім’я,
Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого ім’я, преосвященнішого
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Архиєпископа і Митрополита нашого
Кир ім’я і боголюбивого Єпископа нашого Кир ім’я (в монастирі: всечеснішого отця
нашого Протоархимандрита ім’я, Архимандрита ім’я, Протоігумена ім’я, Ігумена ім’я),
і ввесь священичий, дияконський і монаший чин, богобережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців
святого храму цього (святої обителі цієї)
і всіх вас, православних християн, нехай
пом’яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.
І співають:

Щоб і Царя всіх ми прийняли, що Його в славі невидимо супроводять ангельські чини.
Алилуя, алилуя, алилуя.

І, ввійшовши через святі двері, ієрей ставить святу
чашу на святу трапезу, а святий дискос бере з голови
диякона і ставить його також на святу трапезу; тоді
знімає покровці зі святого дискоса і святої чаші і кладе
на одному боці святої трапези, а, взявши з рам’я диякона
воздух і покадивши, покриває ним чесні дари, мовлячи:

Благообразний Йосиф, знявши з хреста
пречисте тіло Твоє, плащаницею чистою
обвив і, пахощами покривши, у гріб новий
положив.
І бере кадильницю з рук диякона, кадить чесні дари
тричі й мовить:
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Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм
Сіон, і нехай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди,
приношення і всепалення, тоді покладуть
на вівтар Твій тельців.

І, віддавши кадильницю, схиляє голову і мовить до
диякона:

Пом’яни мене, брате і співслужителю.
А диякон до нього:

Нехай пом’яне Господь Бог священство
твоє в царстві своїм.
Ієрей: Помолися за мене, співслужителю
мій.
Тоді і диякон, вклонивши голову і тримаючи водночас
орар трьома пальцями правої руки, мовить до ієрея:

Дух Святий найде на тебе і сила Вишнього
осінить тебе.
Ієрей: Той же Дух нехай співдіє з нами всі
дні життя нашого.
І диякон до нього:

Пом’яни мене, владико святий.
Ієрей: Нехай пом’яне тебе Господь Бог
у царстві своїм завжди, нині, і повсякчас,
і на віки вічні.
Диякон: Амінь.
І, поклонившись ієреєві, виходить північними дверми,
стає на звичайнім місці й мовить:

Сповнім молитву нашу Господеві.
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Люди: Господи, помилуй.

За принесені чесні дари Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього,
Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Щоб визволитися нам від усякої скорби,
гніву й нужди, Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Молитва приношення після поставлення
божественних дарів на святій трапезі

Господи Боже вседержителю, єдиний
святий, Ти приймаєш жертву хваління
від тих, що призивають Тебе всім серцем,
прийми моління і нас грішних, і принеси
до святого Твого жертовника, і вчини нас
здатними приносити Тобі дари і жертви
духовні за наші гріхи і людські невідання,
і сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб була Тобі приємна жертва наша
та щоб вселився Дух благодаті Твоєї благий у нас, і на цих дарах, що перед нами,
і на всіх людях Твоїх.
Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Люди: Господи, помилуй.
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Дня всього досконалого, святого, мирного
і безгрішного у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Доброго і пожиточного для душ наших
і миру для світу у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Осталий час життя нашого в мирі й покаянні скінчити у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Християнської кончини життя нашого,
безболісної, бездоганної, мирної і доброго
одвіту на страшному суді Христовому просім.
Люди: Подай, Господи.

Пресвяту, пречисту, преблагословенну,
славну Владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію, з усіма святими пом’янувши,
самі себе, і один одного, і все життя наше
Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.
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Виголос:

Щедротами єдинородного Сина Твого,
що з Ним благословен єси, з пресвятим,
і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей: Мир всім.
Люди: І духові твоєму.

Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
Ієрей:

Люди: Отця, і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну.
Ієрей поклоняється тричі, мовлячи тихо:

Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя;
Господь твердиня моя і захист мій. Тричі.

І цілує Чесні Дари так, як вони є накриті, спершу поверх святого дискоса, потім поверх святої чаші і край
святої трапези перед собою. Якщо є два ієреї або більше,
то всі вони цілують Чесні Дари, і один одного в рамена.
А настоятель каже:

Христос посеред нас.
А той, хто цілував, відповідає:

І є, і буде.
Подібно ж і диякон, стоячи на своєму місці, поклоняється тричі і цілує свій орар, де є знак хреста, і так
виголошує:

Двері, двері, в премудрості будьмо уважні.

Ієрей підносить воздух і тримає над Святими Дарами.
Якщо є більше ієреїв, що служать, тоді й вони підносять
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святий воздух і тримають його над Святими Дарами, потрясаючи, і тихо проказують з людьми Символ віри:
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця
неба й землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від
Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога
істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного,
єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він
задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес,
і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.
І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був
похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не
буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворящого, що
від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий і рівнославимий, що говорив через пророків.
в єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую
одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

Станьмо гідно, станьмо зі страхом,
будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі
приносити.
Диякон:

Люди: Милість миру, жертву хваління.

Ієрей, взявши воздух з Чесних Дарів, цілує його і кладе
на відповідне місце, мовлячи: Благодать Господа...

А диякон, поклонившись, входить у святий вівтар,
бере рипіду і побожно повіває нею над Дарами. Якщо немає рипіди, то робить це одним із покровців.
Виголос:

Благодать Господа нашого Ісуса Христа,
і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.
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Люди: І з духом твоїм.

Ієрей, повернувшись до сходу:

Вгору піднесім серця.
Люди: Піднесли до Господа.

Ієрей: Благодарім Господа.
Люди: Достойно і праведно є поклонятися Отцю, і Сину,
і Святому Духові, Тройці єдиносущній і нероздільній.
А ієрей молиться:

Достойно і праведно Тебе оспівувати,
Тебе благословити, Тебе хвалити, Тобі дякувати, Тобі поклонятися на всякому місці
владицтва Твого. Ти-бо єси Бог несказанний, незбагненний, невидимий, неосяжний, завжди сущий, і так само сущий, Ти,
і єдинородний Твій Син, і Дух Твій Святий.
Ти від небуття до буття нас привів, і коли
ми відпали, Ти знову нас підняв і не перестав творити все, поки нас на небо не привів і майбутнє царство Твоє дарував. За все
це дякуємо Тобі, і єдинородному Твоєму
Синові, і Духові Твоєму Святому, за всі Твої
добродійства, вчинені нам, які ми знаємо
і яких не знаємо, — явні і неявні. Дякуємо
Тобі і за цю службу, яку Ти з рук наших зволив прийняти, хоч і стоять перед Тобою
тисячі архангелів і десятки тисяч ангелів,
херувими і серафими, шестикрилі, багатоокі, що високо ширяють, пернаті,
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І диякон бере святу звізду зі святого дискосу, творить
нею над дискосом знак хреста, цілує її і відкладає.
Виголос:

переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи:
Люди: Свят, свят, свят Господь Саваот, повне небо
і земля слави Твоєї, осанна на висотах. Благословенний,
хто йде в ім’я Господнє, осанна на висотах.

Тоді приходить диякон і стає по правому боці, бере рипіду в руки і повіває спокійно з усією увагою і страхом поверх Святих Дарів, щоб не сіли мухи, ні щось подібне.
Ієрей молиться:

З цими блаженними силами, Владико
чоловіколюбче, і ми кличемо і мовимо:
Святий єси і пресвятий, Ти, і єдинородний Твій Син, і Дух Твій Святий; святий єси
і пресвятий, і велична слава Твоя. Ти світ
Твій так возлюбив, що і Сина свого єдинородного дав, щоб усякий, хто вірує в Нього,
не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши ввесь задум щодо нас,
в ночі, в яку Його видано, а радше Він сам
Себе видав за життя світу, прийняв хліб у
святі Свої, і пречисті, і непорочні руки, воздав хвалу і благословив ( і благословляє), освятив, переломив, дав святим своїм учням
і апостолам, кажучи:
Виголос:

Прийміть, їжте, це є Тіло моє, що за вас
ламається на відпущення гріхів.
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Ієрей разом з дияконом вклоняються низько.
Люди: Амінь.

А коли ієрей це мовить, диякон показує на святий дискос, тримаючи орар трьома пальцями правої руки. Так
само, коли мовить ієрей: Пийте з неї всі... диякон показує
на святу чашу.
Ієрей тихо:

Так само і чашу
чері, кажучи:

( і знову благословляє)

по ве-

Виголос:

Пийте з неї всі, це є Кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається
на відпущення гріхів.
І знову ієрей разом з дияконом поклоняються низько.
Люди: Амінь.

А якщо ієреї соборно служать Божественну Літургію,
всі разом і голосно виголошують слова Господні.
Ієрей молиться:

Тому-то й ми, споминаючи оцю спасенну
заповідь і все, що ради нас сталося: хрест,
гріб, триденне воскресіння, на небеса вознесіння, праворуч сидіння, другий і славний прихід,
Виголос:

Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх
і за все.
Коли ж це мовиться, диякон, склавши руки навхрест
і піднявши святий дискос і святу чашу, поклоняється
побожно.
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Люди: Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, Господи, і молимось Тобі, Боже наш.
Ієрей молиться:

Ще приносимо Тобі цю духовну і безкровну службу, і просимо, і молимо, і благаємо, зішли Духа Твого Святого на нас і на
ці Дари, що перед нами,

А диякон відкладає рипіду і підходить ближче до ієрея,
і обидва тричі поклоняються перед святою трапезою.
Тоді диякон, схиливши голову і показуючи орарем на
святий хліб, мовить тихим голосом:

Благослови, владико, святий хліб.

А ієрей, нахилившись, знаменує святий хліб, кажучи:

і сотвори ото хліб цей чесним Тілом
Христа Твого,
Диякон: Амінь.
І знову диякон:

Благослови, владико, святу чашу.
А ієрей, благословляючи, мовить:

а те, що в чаші цій, чесною Кров’ю Христа Твого,
Диякон: Амінь.
І знову диякон, показуючи на обидві святощі, мовить:

Благослови, владико, обидві.

Ієрей, благословляючи святощі, мовить:

перетворивши Духом Твоїм Святим.
Диякон: Амінь, амінь, амінь.
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Диякон, схиливши голову перед ієреєм, вертається на
те місце, де перед тим стояв.
Ієрей молиться:

Щоб були причасникам на тверезість
душі, на відпущення гріхів, на спільність
зі Святим Твоїм Духом, на повноту царства
небесного, на сміливість перед Тобою, не
на суд і не в осудження.
Ще приносимо Тобі оцю духовну службу
за спочилих у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників,
євангелистів, мучеників, ісповідників, посників і за всяку праведну душу, що у вірі
спочила.
І, взявши кадильницю, ієрей виголошує:

Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію.
І тричі кадить перед святою трапезою. Також диякон кадить святу трапезу навкруги і поминає, кого хоче,
з померлих.
Люди: Достойно є воістину величати блаженною
тебе, Богородицю, всеблаженну, і пренепорочну, і Матір
Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

Або замість Достойно… співається ірмос із заспівом
празника.
А ієрей молиться:

За святого Йоана пророка, предтечу
і хрестителя, за святих славних і все-
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хвальних апостолів, за святого ім’я, що його пам’ять сьогодні вшановуємо, і за всіх
святих Твоїх, молитвами їх навідай нас,
Боже.
Пом’яни і всіх померлих в надії воскресіння життя вічного.
І поминає померлих поіменно, кого хоче.

І упокой їх там, де сяє світло лиця Твого.
Ще молимо Тебе, пом’яни, Господи, все
єпископство православне, що правильно
навчає слово Твоєї істини, все пресвітерство, в Христі дияконство і ввесь священичий чин.
Ще приносимо Тобі цю духовну службу
за вселенну, за святу, католицьку й апостольську Церкву, за тих, що в чистоті і чесному житті перебувають, за богобережений народ наш, правління і все військо.
Дай їм, Господи, мирне царство, щоб і ми
в спокою їх тихе і сумирне життя пожили
в усякому благочесті і чистоті.
По відспіванні стиха ієрей виголошує:

Найперше пом’яни, Господи, святішого
Вселенського Архиєрея ім’я, Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого ім’я,
преосвященнішого Архиєпископа і Митрополита нашого Кир ім’я і боголюбивого
Єпископа нашого Кир ім’я, і даруй їх святим
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Твоїм церквам, щоб у мирі, цілі, чесні, здорові довголітньо правильно навчали слово Твоєї істини.
Диякон поминає живих.
Люди: І всіх, і все.
Ієрей молиться:

Пом’яни, Господи, це місто, в якому живемо (або: село це, в якому живемо, або: обитель цю, в якій живемо), і всяке місто, і країну, і тих, що вірою живуть у них. Пом’яни,
Господи, тих, що плавають і подорожують,
недужих, страждаючих, полонених і спасіння їх. Пом’яни, Господи, тих, що дари
приносять і добро творять у святих Твоїх
церквах, і тих, що пам’ятають про вбогих,
і на всіх нас милості Твої зішли.
І поминає поіменно живих, кого бажає.
Виголос:

І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити й оспівувати пречесне і величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей, повернувшись до дверей, благословляє і виголошує:

І нехай будуть милості великого Бога
і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
Люди: І з духом твоїм.
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Диякон, прийнявши благословення від ієрея, виходить
і, ставши на звичайному місці, виголошує:

Всіх святих пом’янувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

За принесені й освячені Чесні Дари Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Щоб чоловіколюбець Бог наш, прийнявши їх у святий, і наднебесний, і духовний свій
жертовник як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Щоб визволитися нам від усякої скорби,
гніву й нужди, Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.
Ієрей молиться:

Тобі вручаємо все життя наше і надію,
Владико чоловіколюбче, і просимо, і молимо, і благаємо: сподоби нас причаститися небесних Твоїх і страшних Таїн, цієї
святої і духовної трапези, з чистим сумлінням, на відпущення гріхів, на прощення
прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на спадкоємство царства небесного,
на сміливість перед Тобою, не на суд або
в осудження.
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Заступи, спаси, помилуй і охорони
нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Диякон:

Люди: Господи, помилуй.

Дня всього досконалого, святого, мирного
і безгрішного у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Доброго і пожиточного для душ наших
і миру для світу у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Осталий час життя нашого в мирі й покаянні скінчити у Господа просім.
Люди: Подай, Господи.

Християнської кончини життя нашого,
безболісної, бездоганної, мирної, і доброго
одвіту на страшному суді Христовому просім.
Люди: Подай, Господи.

Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.
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І сподоби нас, Владико, зі сміливістю,
неосудно сміти призивати Тебе, небесного
Бога Отця і мовити:
Люди: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться
Ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля
Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай
нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Ієрей: Бо Твоє є царство, і сила, і слава, От-

ця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас,
і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей: Мир всім
Люди: І духові твоєму.
Диякон:

літь.

Голови ваші перед Господом схи-

Люди: Тобі, Господи.
Ієрей молиться:

Дякуємо Тобі, царю невидимий, що незмірною Твоєю силою все утворив єси і багатством милости Твоєї від небуття до буття все привів єси.
Сам, Владико, споглянь з неба на тих,
що схилили свої голови перед Тобою, бо
не схилили перед тілом і кров’ю, але перед
Тобою, страшним Богом. Ти, отже, Владико, оці дари всім нам на добро рівно подай,
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відповідно до потреби кожного: з плаваючими плавай, з подорожніми подорожуй,
а недужих ізціли, лікарю душ і тіл,
Виголос:

благодаттю і щедротами, і чоловіколюб’ям єдинородного Сина Твого, з яким
Ти благословенний єси, з пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині,
і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.
Люди: Амінь.

Ієрей молиться:

Зглянься, Господи Ісусе Христе, Боже
наш, від святого житла Твого і від престолу слави царства Твого і прийди, щоб освятити нас, Ти, що вгорі з Отцем сидиш і тут
з нами невидимо перебуваєш, і сподоби
могутньою Твоєю рукою подати нам пречисте Твоє Тіло і чесну Кров, а через нас
усім людям.
Коли ієрей проказує оцю молитву, диякон, стоячи перед святими дверми, опоясує себе орарем навхрест.
Тоді ієрей поклоняється, а також диякон, на тому
місці, де стоїть, мовлячи стиха, тричі:

Боже, милостивий будь мені, грішному.
А коли диякон бачить, що ієрей простягає руки і дотикається святого хліба, щоб виконати святе піднесення, виголошує:
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А ієрей, підносячи святий хліб, виголошує:

Святеє святим.
Люди: Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу
Бога Отця. Амінь.
І співці співають причасний:

Блаженні, яким прощено беззаконня і яких гріхи закрито (Пс. 31, 1)

Інший: Хто їсть мою Плоть і п’є мою Кров, у мені перебуває і я в ньому, сказав Господь (Йо. 6, 56). Алилуя. Тричі.
А диякон входить у святий вівтар і, ставши праворуч
ієрея, каже:

Роздроби, владико, святий хліб.

А ієрей уважно та побожно роздробляє його на чотири частини і мовить:

Роздроблюється і розділюється Агнець
Божий, роздроблюваний і нероздільний,
що його завжди їдять і ніколи не з’їдають,
але причасників він освячує.
Треба тобі знати, ієрею, що коли роздроблюєш святий Агнець, маєш класти частини на святий дискос хресним знаком додолу, а заколенням догори, як раніше, коли
заколювався. ІС҃, отже, клади вгорі святого дискоса, що є
на схід, а ХС҃ вдолині, що є на захід, а НІ на північ, а КА на
південь.
Взявши частину ІС҃, вклади до святої чаші, а частину
ХС҃ роздроби ієреям і дияконам. А дві святі частини, НІ
і КА, роздроблюй на малі частинки для причасників, скільки, на твою думку, буде потрібно.
Диякон, показуючи орарем святу чашу, мовить:
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Сповни, владико, святу чашу.

А ієрей, узявши частину ІС҃, що лежить вгорі, творить
нею хрест поверх святої чаші, мовлячи:

Повнота Святого Духа.
І так вкладає в святу чашу.
Диякон: Амінь.

І, взявши теплоту, мовить до ієрея:

Благослови, владико, теплоту.
А ієрей благословляє і мовить:

Благословенна теплота святих Твоїх
завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
Диякон хрестовидно вливає трохи теплоти до святої чаші, мовлячи:

Теплота віри повна Духа Святого. Амінь.
І, відставивши теплоту, стає трохи оподаль.
Ієрей мовить: Дияконе, приступи.

Диякон приходить і побожно творить поклін, просячи прощення.
Ієрей, тримаючи святий хліб, дає дияконові, а диякон
цілує руку, яка йому подає, приймає святий хліб і мовить:

Подай мені, владико, чесне і святе Тіло Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа.
Ієрей мовить:

Ім’я, священнодияконові, подається чесне, і святе, і пречисте Тіло Господа, і Бога,
і Спаса нашого Ісуса Христа на відпущення
гріхів його і на життя вічне.
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Диякон відходить за святу трапезу і, схиливши голову, молиться, як ієрей, кажучи: Вірую, Господи:

Подібно і ієрей, взявши одну частину святого хліба,
мовить:

Чесне і пресвяте Тіло Господа, і Бога,
і Спаса нашого Ісуса Христа подається мені, ієреєві ім’я, на відпущення гріхів моїх
і на життя вічне. Амінь.
І, схиливши голову, молиться, кажучи:

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти єси
воістину Христос, Син Бога живого, що
прийшов у світ грішників спасти, з яких
перший я.
Також:

Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не
дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі:
Також:

Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш,
у царстві Твоїм.
Пом’яни мене, Владико, коли прийдеш,
у царстві Твоїм.
Пом’яни мене, Святий, коли прийдеш,
у царстві Твоїм.
Нехай не на суд і не на осудження буде
мені причастя святих Твоїх Таїн, Господи,
а на зцілення душі і тіла.
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Боже, милостивий будь мені, грішному.
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив я, Господи, прости
мені.
І тоді причащаються того, що тримають
на руках, зі страхом і всякою обережністю.
ТІ тоді причащаються того, що тримають на руках,
зі страхом і всякою обережністю.
Тоді ієрей, поклонившись, приймає обома руками, з покровцем, святу чашу і причащається з неї, кажучи:

Чесної і святої Крови Господа, і Бога,
і Спаса нашого Ісуса Христа причащаюся я,
слуга Божий, ієрей ім’я, на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. Амінь.
І, обтерши тоді свої уста і край святої чаші платком,
що його тримає в руках, мовить:

Оце діткнулося уст моїх, і відніме беззаконня мої, і гріхи мої очистить.
Тоді призиває диякона, мовлячи:

Дияконе, приступи.
Диякон приходить і поклоняється раз, мовлячи:

Ото приходжу до безсмертного царя
і Бога нашого.
І: Подай мені, владико, чесну і святу Кров
Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа.
Ієрей мовить: Причащається слуга Божий,
диякон ім’я, чесної і святої Крови Господа,
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і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа на відпущення гріхів своїх і на життя вічне.
А коли диякон запричастився, мовить ієрей:

Оце діткнулося уст твоїх, і відніме беззаконня твої, і гріхи твої очистить.
Треба знати, що, як є бажаючі причащатися Святих
Таїнств, ієрей роздроблює дві останні частини святого
Агнця, НІ і КА, на малі частиці, а тоді диякон [губкою]
вкладає їх і всі інші частиці, переісточені з Агнцем, у святу чашу.
Потім покриває святу чашу покровцем, подібно і на
святий дискос кладе звізду і покровці.
Тоді диякон, поклонившись раз, приймає від ієрея чашу,
з побожністю приходить до дверей і, підносячи святу
чашу, показує її людям і виголошує:

Зі страхом Божим і вірою приступіть.

Люди: Благословенний, хто йде в ім’я Господнє, Бог
Господь і явився нам.

По молитві: Вірую, Господи... приступають до Причастя спершу хресні батьки з новоохрещеним (новоохрещеною), якого (яку) ієрей причащає Кров’ю Господньою, а
відтак інші присутні у храмі.
Причасники ідуть один по одному і поклоняються з
усякою побожністю і страхом, маючи схрещені на грудях
руки; і так кожний приймає Тіло і Кров.
А ієрей, причащаючи кожного, мовить:

Чесного, пресвятого і пречистого Тіла
і Крови Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісу
са Христа причащається слуга Божий (слугиня Божа) ім’я, на відпущення гріхів своїх
і на життя вічне. Амінь.
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На такий лад причащаються всі.

А після причастя ієрей входить у святий вівтар і ставить Святі Дари на святому престолі.
Ієрей хрестовидно благословить людей святою чашею, мовлячи:

Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови
спадкоємство Твоє.
Ієрей повертається до святої трапези і кадить тричі, кажучи тихо:

Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі нехай буде слава Твоя.
Люди: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа
небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємось, Вона-бо спасла нас.

Тоді ієрей бере святий дискос і кладе на голову диякона, а диякон, прийнявши його з побожністю, дивлячись
назовні до дверей і, нічого не кажучи, відходить до проскомидійника і там ставить його. А ієрей, поклонившись,
бере святу чашу, обертається до дверей і, дивлячись на
людей, виголошує:

Благословенний Бог наш
І голосно:

завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
І відходить до проскомидійника і ставить там Святі
Дари.
Люди: Амінь.

Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи,
щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворящих Таїн. Збережи нас у Твоїй святині ввесь день
повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
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І диякон, розв’язавши орар, виходить північними дверми і, ставши на звичайному місці, виголошує:

Прості, прийнявши божественних, святих,
пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних Христових Таїн, достойно
подякуймо Господеві.
Люди: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
Люди: Господи, помилуй.

День увесь досконалий, святий, мирний
і безгрішний випросивши, самі себе, і один
одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Люди: Тобі, Господи.
Молитви подяки

Дякуємо Тобі, Владико чоловіколюбче,
доброчинцю душ наших, що Ти і сьогодні
сподобив нас Твоїх небесних і безсмертних Таїнств. Справ нашу путь, скріпи нас
усіх у страсі Твоєму, збережи наше життя,
скріпи наші стопи, молитвами і моліннями славної Богородиці і Приснодіви Марії
і всіх святих Твоїх.
А ієрей, склавши ілитон і, прямо тримаючи святе
Євангеліє, робить над ним хрест.
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Виголос:

Бо Ти є освячення наше і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Ієрей: В мирі вийдім.
Люди: В імені Господнім.

Диякон: Господеві помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Молитва заамвонна, голосно:

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на
Тебе надіються, спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту Церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять
красу дому Твого; Ти їх прослав божественною силою Твоєю і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй,
церквам Твоїм, ієреям, богобереженому
народові нашому, правлінню і всім людям
Твоїм. Бо всяке добре давання і всякий
звершений дар з висоти є, що сходить від
Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь. Нехай буде ім’я Господнє благословенне
віднині і довіку. Тричі.
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А коли проказується молитву, диякон стоїть по правому боці, перед іконою Владики Христа, тримаючи свій
орар і схиливши голову, аж до закінчення молитви. Коли
ж вона скінчилася, то ієрей увіходить святими дверми
і йде до проскомидійника, де проказує наступну молитву.
Молитва на споживання Святих Дарів

Сповнення закону і пророків сам єси,
Христе Боже наш. Ти, що сповнив увесь
отчий задум, сповни радости й веселости
серця наші завжди, нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
І диякон, увійшовши північним боком, споживає Святі
Дари зі страхом і з усякою обережністю.
А ієрей виходить і дає людям антидор.
По закінченні псалма і роздаванні антидора ієрей
виголошує:

Благословення Господнє на вас, Його
благодаттю і чоловіколюб’ям, завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Люди: Амінь.

Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі.
Ієрей:

Люди: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині,
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Тричі. Благослови.
Ієрей виголошує відпуст:

Христос, (у неділю: що воскрес із мертвих)
істинний Бог наш, молитвами пречистої
своєї Матері, святих, славних і всехвальних
Ієрей:
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апостолів, святого отця нашого Йоана Золотоустого, архиєпископа Константинограда, і святого (якого є храм), і святого (якого є день), і святого ( ім’я якого новоохрещений отримав), і всіх святих, помилує і спасе
нас, як благий і чоловіколюбець.
Люди: Амінь.

По відпусті, ієрей вітає новоохрещеного (новоохрещену), складає побажання та проголошує многоліття.

Слузі Божому (слугині Божій) ім’я
Божого благословення, утвердження у вірі, зростання в любові та святості на многая і благая літа!
Ієрей:

Люди: Многая літа!

Парафіяни можуть кожен особисто привітати новоохрещеного (новоохрещену).
А ієрей, увійшовши у святий вівтар, роздягається
зі священних одеж, мовлячи: Нині відпускаєш: Трисвяте.
І по Отче наш:
Відпускний Тропар, голос 8

Благодать уст твоїх, наче світла осяйність вогню, просвітила вселенну: не скарби грошолюбства світові вона
придбала, але висоту смиренномудрости нам показала.
Тому, навчаючи нас своїми словами, моли, отче Йоане Золотоустий, Слово, Христа Бога, щоб спаслися душі наші.
Слава: Кондак, голос 6:
Подібний: Що за нас.

Всеблаженний і преподобний Йоане Золотоустий, ти
прийняв з небес божественну благодать і твоїми устами
навчаєш усіх поклонятися в Тройці єдиному Богові. До-
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стойно хвалимо тебе, бо ти є вчитель, який Божих таїн
навчає.
І нині: Богородичний:

Заступнице християн бездоганна, посереднице до
Творця незамінна, не погорди молінням грішних, але випереди, як блага, з поміччю нам, що вірно тобі співаємо.
Поспішись на молитву і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що тебе почитають.
А якщо хочеш, прокажи і тропар дня.
Господи, помилуй. 12 разів.
Чеснішу... Слава: І нині:
І мовить відпуст.

А коли диякон спожив Святі Дари з усією обережністю, щоб ніщо з дуже дрібних окрушок не впало або не зосталося, наливши в святу чашу вина і води, споживає і витирає (губкою) всю вологу; тоді складає святі посудини
разом, обв’язує їх, кладе на звичайному місці, проказуючи:
Нині відпускаєш й інше, як і ієрей, і вмиває руки на звичайному місці і, поклонившись, разом із ієреєм творить
відпуст; і, дякуючи Богові за все, виходить.
Ієрей записує, згідно з прийнятим зразком, у Книгу
хрещення ім’я новоохрещеного (новоохрещеної), хресних
батьків, а також вручає Свідоцтво хрещення.

МОЛИТВИ ПО СВЯТІМ ПРИЧАСТЮ

Коли гідно запричастишся животворних таїнственних Дарів, заспівай зараз же з радости, щиро дякуй і тепло з душі говори Богові:
Слава Тобі, Боже. Слава Тобі, Боже. Слава Тобі, Боже.
Тоді оцю подячну молитву:

Дякую Тобі, Господи Боже мій, що Ти не відкинув
мене, грішного (грішну), але сподобив мене бути причасником (причасницею) Твоїх святощів. Дякую Тобі,
що Ти сподобив мене недостойного (недостойну) причаститися Твоїх пречистих і небесних Дарів. Але, Владико, чоловіколюбче, Ти, що ради нас умер і воскрес,
і дарував нам ці страшні і животворні Таїнства на благодіяння й освячення душ і тіл наших, дай, щоб вони
були й мені на зцілення душі і тіла, на прогнання всього
супротивного, на просвічення очей мого серця, на мир
моїх душевних сил, на віру непостидну, на любов нелицемірну, на сповнення мудрости, на додержування Твоїх
заповідей, на збільшення Твоєї божественної благодаті
і на присвоєння Твого царства; щоб я, охоронюваний
(охоронювана) ними в Твоїй святості, завжди пам’ятав
(пам’ятала) про Твою благодать і жив (жила) уже не
для себе, але для Тебе, нашого Владики і доброчинця,
і так, відійшовши з цього життя з надією на життя вічне, досягнув (досягнула) непроминаючого спокою, де
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безнастанний голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красоту Твого обличчя.
Бо Ти є істинне прагнення і несказанна радість тих,
що Тебе люблять, Христе Боже наш, і Тебе оспівує все
створіння на віки. Амінь.
Молитва святого Василія Великого

Владико Христе Боже, царю віків і Творче всього,
дякую Тобі за всі блага, якими Ти мене обдарував, і за
причастя Твоїх пречистих і животворних Таїнств. Тому
благаю Тебе, благий і чоловіколюбче, охороняй мене
під Твоїм покровом і в тіні крил Твоїх та обдаруй мене
чистим сумлінням, щоб я аж до останнього мого віддиху
достойно причащався (причащалася) Твоїх святощів на
відпущення гріхів і на життя вічне.
Бо Ти є хліб життя, джерело святости, податель благ,
і Тобі славу возсилаємо з Отцем, і Святим Духом, нині
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Молитва святого Йоана Золотоустого

Таїнственно удостоївшись бути причасником Твого
пречистого Тіла і чесної Крови, Христе Боже, оспівую,
і благословлю, поклоняюся, і славлю, і величаю спасіння
Твої, Господи, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Молитва святого Йоана Дамаскина

Боже, Боже мій, невгасний і невидимий вогню, Ти
що чиниш ангелів своїх вогнем палаючим, Ти, що в своїй
несказанній любові передав мені на поживу Твоє божественне Тіло і прийняв мене за причасника (причасницю) свого божества ради прийняття Твого пречистого
Тіла і чесної Крови, проникни все моє тіло і дух, всі мої
кості й мозок, гріхи мої спали, душу мою просвіти й ум
мій проясни, тіло освяти й обитель в мені створи разом
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з благословенним Твоїм Отцем і всесвятим Духом, щоб
і я завжди перебував (перебувала) у Тобі, заради молитов
пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.
Інша молитва

Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай Твоє святе
Тіло буде мені на життя вічне, і Твоя чесна Кров на відпущення гріхів. А оця подяка нехай буде мені на радість,
здоров’я і потіху. У час страшного й другого Твого пришестя сподоби мене, грішного (грішну), стати праворуч
слави Твоєї, за молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх
святих.
Молитва до Пресвятої Богородиці

Пресвята Владичице, Богородице, світло моєї затьмареної душі, надіє, покрове, захисте, потіхо і радосте моя,
дякую тобі, що ти сподобила мене недостойного (недостойну) бути причасником пречистого Тіла і чесної
Крови Сина твого. Але ти, що породила правдиве світло,
просвіти духовні очі серця мого; ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене, умертвленого (умертвлену)
гріхом. Ти, милостивого Бога милосердна Мати, помилуй
мене і дай мені говіння і сокрушення в серці моєму, покору в думках моїх і визволення з полону помислів моїх.
Сподоби мене аж до останнього віддиху неосудно приймати освячення пречистих Таїн на зцілення душі й тіла.
І дай мені сльози покаяння і сповіді, щоб я величав (величала) і славив (славила) тебе по всі дні життя мого, бо ти
благословенна і препрославлена на віки. Амінь.
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