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НАРИС AT-A-GLANCE OUTLINE 
 

Початкова молитва 
 

The Opening Prayer 
Пасхальний тропар -- “Христос воскрес” (3)  

зі стихами 
The Paschal Troparion – “Christ is risen” (3) 

with the Verses 
Канон Пасхи The Canon of Pascha 

 Світильний - “Плоттю” The Hymn of Light – “You Fell Asleep in the Flesh” 
“Усе, що живе”  

і воскресні стихири 
“Let Everything That Has Breath” 

and the Stichiras of the Resurrection  
Стихири Пасхи 

і пасхальний тропар “Христос воскрес” (3) 
The Stichiras of Pascha, 

and the Paschal Troparion (3)  
Огласительне слово Св. Йоана Золотоустого 

і тропар Св. Йоану Золотоустому 
The Catechetical Sermon of St. John Chrysostom, 

and the Troparion to St. John Chrysostom 
Короткий пасхальний відпуст The Short Paschal Dismissal 
Вітання з Великоднім привітом –  

“Христос воскрес” 
Greeting Each Other with the Paschal Greeting – 

“Christ is Risen” 
Пасхальний тропар “Христос воскрес” та  

“І нам дарував” 
The Paschal Troparion “Christ is Risen” 

and “To Us He Granted” 
 

Короткий чин  
з молитвою щоб Воскреслий Господь 
поблагословив пасхальні страви 

 
Very Brief Order  

With a Prayer that the Risen Lord  
Bless the Paschal Foods 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Українська текст взято з Молитвослова (Рим-Львів, 2019), сс. 635-658. 
English translations used the texts found in the Anthology (Ottawa, 2004), pp. 501-509, as well as 
translations completed by the Rt. Rev. Mitred Archpriest Conrad Dachuck.  
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ВСТУПНІ ПОРАДИ 
ПЕРЕД ВІДПРАВОЮ 
В ДОМАШНІЙ ЦЕРКВІ 

OUR DOMESTIC CHURCH’S 
CHECKLIST 

BEFORE PRAYER 
 

1. Приготуйте належний стіл, він стане вашим 
тетраподом, з покривалом білого кольору. 

 
1. Prepare a suitable table, it will become your 
tetrapod, covered by a white tablecloth. 

 
2. Знайдіть і поставте на тетраподі ікону 
Воскреслого Христа чи хрест ручний/стоячий. По 
боках поставте дві свічки. Також якщо маєте 
Біблію (Святе Письмо), нехай вона лежить на 
тетраподі. 

 
2. Find and place an icon of Christ or hand Сross/ 
freestanding Сross on this table. Also, try to find 2 
candles to place on both sides. Also, if you have a 
Bible, place it on the tetrapod. 

 
3. Вимкніть усі телефони, радіо та телевізори на 
час молитви в домашній Церкві. Пристойно 
одіньтеся так, якби ви були у церкві. 

 
3. Turn off all phones, radios and TVs for the 
duration of prayer in the domestic church. Dress 
appropriately as if you were there in church. 

 
4. Порозставляйте крісла щоб мати фізичну 
дистанцію між тими, що будуть брати участь. 

 
4. Spread out chairs in order to have physical 
distance between those who are taking part. 

 
5. Виберіть з-поміж тих, що будуть брати участь 
ведучого чи ведучу. Перейдіть відправу та 
домовтеся про читання поодиноких частин і чи ви 
будете читати або співати. 

 
5. Choose from among those participating a male or 
female leader. Go over the service and talk amongst 
yourselves who is reading what and whether you will 
be saying or singing the responses. 

 
6. Ті, які розуміються на церковному співі, 
можуть співати згідно з гласами, що позначені. 
Інші частини можна прочитати. 

 
6. Those who are knowledgeable about church 
singing, can sing according to the tones they know. 
The rest can be simply read in a normal voice for 
everyone to able to hear. 

 
7. Є моменти так, як у церкві, де можна стояти, 
але є також моменти де можна сидіти. Домовтеся 
про ці моменти завчасно. 

 
7. There are moments, like at church, when one 
stands, but there are other moments when one may 
sit. Talk amongst yourself about these moments 
before prayer begins. 

 
8. Нехай Воскреслий Господь Ісус Христос буде з 
вами! 

 
8. May the Risen Lord Jesus Christ be with all of 
you! 
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МОЛИТОВНИЙ ЧИН 
ДОМАШНЬОЇ ЦЕРКВИ 

У ДЕНЬ ПАСХИ (НА ВЕЛИКДЕНЬ): 
 

ВОСКРЕСНА УТРЕНЯ 

THE ORDER OF PRAYER  
OF THE DOMESTIC CHURCH 

ON THE DAY OF PASCHA (AT EASTER): 
 

MATINS OF THE RESURRECTION 
	
Треба запалити свічки на тетраподі нашої 
домашньої Церкви, щоб розпочати нашу ранішню 
молитву на Великдень. 

 
Після тиші, усі встають і повертаються до 
ікони Воскресіння чи хреста й Святого Письма. 
 

The candles on the tetrapod of our domestic Church 
need to be lit in order to begin our morning prayer 
on Easter morning. 
 
After a moment of silence all are asked to stand and 
face the icon of the Resurrection or Cross and the 
Holy Bible. 
 

Ведучий/Ведуча читають  
або співають наступне: 

The Leader reads  
or sings the following: 

Глас 6, самогласниий: Воскресіння Твоє, Христе 
Спасе,* ангели оспівують на небесах,* і нас на 
землі сподоби чистим серцем* Тебе співом 
прославляти. 
 
І, за місцевим звичаєм, цей самогласний, глас 6: 
Воскрес Ісус із гробу,* як провістив,* подав нам 
життя вічне* і милість велику. 

Tone 6, Samohlasen: In heaven the angels, Christ our 
Saviour,* sing of Your Resurrection.* Make us on 
earth also worthy* to praise and glorify You with  
pure hearts. 
 
And, according to local custom, we sing this 
Samohlasen, Tone 6: Jesus is risen from the tomb* 
just as He foretold.* He gave us eternal life* and 
great mercy. 

	
Ведучий/Ведуча: + Молитвами святих отців 
наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас. 
Усі: Амінь. 

Leader: + By the prayers of our holy fathers, Lord 
Jesus Christ, our God, have mercy on us. 
All: Amen. 

 
Ведучий/Ведуча співає пасхальний (Великодній) 
тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю 
смерть подолав, і тим, що в гробах, життя 
дарував. 

 
The Leader sings the Paschal (Easter) troparion: 
Christ is risen from the dead, trampling death by 
death, and to those in the tombs giving life.  

 
Усі присутні повторюють другий раз, співаючи: 
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. 

 
All the people present sing it, a second time: Christ is 
risen from the dead, trampling death by death, and to 
those in the tombs giving life. 

 
Тоді Ведучий/Ведуча співає до половини: Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав… 

 
Then the Leader sings half of the troparion: Christ is 
risen from the dead, trampling death by death… 

 
Усі присутні закінчують: І тим, що в гробах, 
життя дарував. 

 
All present conclude: And to those in the tombs 
giving life.  

 
Ведучий/Ведуча читає або виголошує ці стихи. 
Усі присутні, після кожного стиха, співають 
тропар: Христос воскрес... 
 

 
The  Leader reads or intones the following verses. 
After each Verse, all present sing the troparion 
Christ is risen. 
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Стих 1: Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги 
Його, і хай тікають від лиця Його ті, що 
ненавидять Його (Пс. 67,2). 
 
Стих 2: Як щезає дим, хай вони щезнуть, як від 
вогню топиться віск (Пс. 67,3). 
 
Стих 3: Так нехай погибнуть грішники від лиця 
Божого, а праведники хай звеселяться (Пс. 67,3-
4). 
 
Стих 4: Це день, що його створив Господь, тож 
радіймо і веселімся в нім (Пс. 117,24). 
 
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
 

Verse 1: Let God arise, and let His enemies be 
scattered. Let those who hate Him flee from before 
His face. (Ps. 67:2) 
 
Verse 2: As smoke vanishes, let them vanish, as wax 
melts before the fire. (Ps. 67:3)  
 
Verse 3: So let sinners perish before the face of God, 
but let the righteous be glad. (Ps. 67:3-4) 
 
 
Verse 4: This is the day which the Lord has made; let 
us rejoice and be glad in it. (Ps. 117:24) 
 
+ Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. 

Ведучий/Ведуча співає до половини: Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав… 
Усі присутрні закінчують співати: І тим, що в 
гробах, життя дарував. 
 
Тепер маленькі дзвіночки дзвонять, якщо маєте. 

The Leader sings to the mid-point: Christ is risen 
from the dead, trampling death by death… 
All the people present finish by singing: And to those 
in the tombs, giving life. 
 
And now small hand bells (if available) may ring out 
their joy. 

	
Ведучий/Ведуча читає або співає ірмос кожної 
Пісні. 

The Leader sings the Irmos of every Ode. 

КАНОН ПАСХИ – 
Твір Св. Йоана Дамаскина 

 
ПІСНЯ 1 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: 
Воскресіння день,* просвітімся, люди!* Пасха, 
Господня, Пасха, від смерти* бо до життя* і від 
землі до небес Христос Бог нас перевів,* 
перемоги пісню співаємо. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

THE CANON OF PASCHA 
A Composition of St. John the Damascene 

 
THE FIRST ODE  

The Leader reads or sings the Irmos: Resurrection 
day*--let us be radiant, O people!* It is Pascha, the 
Lord’s own Pascha,* for from death to life,* and 
from earth to heaven,* has Christ our God* brought 
us who sing the victr’y hymn. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають: Очистьмо 
почування, і побачимо Христа,* осяяного непри-
ступним світлом воскресіння,* щоб ясно почути, 
як Він мовить:* Радійте всі, що пісню перемоги 
співаєте. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 
 

 
All people present read or sing: Let us purify our 
senses,* and we shall behold Christ resplendent with 
the unapproachable light of the Resurrection.* And 
may we clearly hear Him say, “Rejoice,”* as we sing 
the hymn of victory. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 
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Усі читають або співають:  Небеса достойно 
нехай веселяться,* земля ж нехай радіє,* нехай 
святкує увесь видимий світ і невидимий,* 
Христос бо воскрес -- радість вічна.  
 

All people present read or sing: Let the heavens 
fittingly be glad,* and let the earth rejoice.* Let the 
whole world, visible and invisible, keep festival,* for 
Christ is risen, our eternal joy. 

Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

Усі читають або співають повторення ірмосу 
цієї Пісні: Воскресіння день,* просвітімся, 
люди!* Пасха, Господня, Пасха, від смерти* бо 
до життя* і від землі до небес Христос Бог нас 
перевів,* перемоги пісню співаємо. 
 
 

ПІСНЯ  3 
Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Прий-
діте, пиймо нове пиття,* що не з каменя 
безплідного чудесно випливає,* але з нетління 
джерело, яке виточив із гробу Христос,* в Ньому 
ми утверджуємось. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

The people repeat the Irmos of this Ode by reading 
or singing it: Resurrection day*--let us be radiant, O 
people!* It is Pascha, the Lord’s own Pascha,* for 
from death to life,* and from earth to heaven,* has 
Christ our God* brought us who sing the victr’y 
hymn. 
 

THE THIRD ODE 
The Leader reads or sings the Irmos: Come, let us 
drink a new drink,* -- not one working marvels from 
a barren rock,* but the fountain of incorruption 
showering from the tomb of Christ.* In Him we are 
continually strengthened. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають:  Сьогодні все 
наповнилося світлом:* небо, земля, і глибини під-
земні.* Нехай же празнує вся вселенна Христове 
воскресіння,* -- в якому утверджується. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
All people present read or sing:  Now all things are 
filled with light* -- heaven and earth and the 
netherworld.* Therefore, let all creation celebrate the 
rising of Christ.* In Him it is continually 
strengthened. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають: Вчора нас поховано 
з Тобою, Христе;* встаємо сьогодні з Тобою 
воскреслим,* бо вчора нас з Тобою розп’ято.* 
Тож і нас прослав мене, Спасе, у царстві Твоїм. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
All people present read or sing:  Yesterday I was 
buried with You, O Christ;* today with Your  
Resurrection I arise with You!* Yesterday I was 
crucified with You;* may You Yourself also glorify 
me with You, O Saviour, in Your kingdom. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають повторення ірмосу 
цієї Пісні: Прийдіте, пиймо нове пиття,* що не з 
каменя безплідного чудесно випливає,* але з 
нетління джерело, яке виточив із гробу Христос,* 
в Ньому ми утверджуємось. 
 

 
The people repeat the Irmos of this Ode by reading 
or singing it: Come, let us drink a new drink,* -- not 
one working marvels from a barren rock,* but the 
fountain of incorruption showering from the tomb of 
Christ.* In Him we are continually strengthened. 
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ІПАКОЙ 

Глас 4: Перед світанком, знайшовши камінь 
відвалений від гробу,* ті, що були з Марією, від 
ангела почули:* Чому шукаєте серед мертвих, як 
людину, Того,* Хто в світлі вічному перебуває?* 
Погляньте на похоронні полотна,* поспішіте і 
світові звістіть,* що воскрес Господь, умерт-
вивши смерть,* Він бо – Син Бога,* що спасає рід 
людський. 

THE HYPAKOE 
Tone 4: When the women who were with Mary went 
before dawn* and found the stone rolled away from 
the tomb,* they heard from the angel: “He dwells in 
everlasting light*--why do you seek Him as a human 
among the dead?* See the burial cloths, run and 
proclaim to the world:* ‘The Lord is risen, He Who 
put death to death,’* for He is God’s Son, the 
Saviour of the human race.  

 
ПІСНЯ 4 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: На бо-
жественній сторожі* богонатхненний Аввакум 
хай стане з нами* і покаже світлоносця-ангела,* 
що ясно звіщає:* Нині -- спасiння світові,* бо 
воскрес Христос, як Всемогутній. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

 
THE FOURTH ODE 

The Leader reads or sings the Irmos: In godly vigil* 
may the divinely inspired Habbakuk* stand with us* 
and point to the light-bearing angel* who clearly 
announces,* “Today is the world’s salvation!”* For 
Christ is risen as the All-Powerful One. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

Усі читають або співають: З дівственного лона 
з’явився Первенець – Христос,* Якого, як 
людину, Агнцем названо* і непорочним, бо не 
зазнав гріховної скверни.* Він – наша Пасха і, як 
Бог істинний, досконалим зветься. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

All people present read or sing:  As a male-child He 
opened the Virgin’s womb,* and as mortal* He was 
hailed “Lamb without blemish,”* as One Who never 
tasted corruption*--so Christ is revealed our 
Passover,* and as true God He is called “Perfect.” 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

Усі читають або співають: Як однорічний 
Агнець,* благословенний нам вінець – Христос,* 
добровільно за всіх заколений був – Пасха очи-
щення,* і знову з гробу нам засяяв, -- чудове  
Сонце правди. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

All people present read or sing:  Like a yearling 
Lamb,* willingly was Christ, our blessed crown,* 
sacrificed for all—a purifying Pascha*--then shone 
on us anew from the grave,* the beautiful Sun of 
Righteousness. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

Усі читають або співають: Богоотець Давид 
перед отіненим ковчегом, граючи, веселився;* ми 
ж, народ Божий, святий, прообразів здійснення 
бачивши,* веселімось у Бозі,* бо воскрес 
Христос, як Всемогутній. 

All people present read or sing: David, God’s 
ancestor,* leaped and danced before the symbolic 
Ark.* As for us, God’s holy People, seeing the 
symbols fulfilled, let us in godly-wise be glad,* for 
Christ is risen as the All-Powerful One. 

 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають повторення ірмосу 
цієї Пісні: На божественній сторожі* бого-
натхненний Аввакум хай стане з нами* і покаже 

 
The people repeat the Irmos of this Ode by reading 
or singing it: In godly vigil* may the divinely 
inspired Habbakuk* stand with us* and point to the 
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світлоносця-ангела,* що ясно звіщає:* Нині -- 
спасiння світові,* бо воскрес Христос, як Все-
могутній. 

light-bearing angel* who clearly announces,* “Today 
is the world’s salvation!”* For Christ is risen as the 
All-Powerful One. 

 
ПІСНЯ 5 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Від 
раннього ранку чуваймо* і, замість мира, пісню 
принесім Владиці,* і Христа побачимо правди 
Сонце,* що всім життя освітлює. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
THE FIFTH ODE 

The Leader reads or sings the Irmos: Let us keep 
watch early at dawn,* and instead of myrrh* let us 
offer the Master a song,* and we shall see Christ,* 
the Sun of Righteousness,* causing life to shine on 
all. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 
 

Усі читають або співають: Ті, що були в оковах 
адових,* побачивши безмірне Твоє милосердя,* 
до Світла радісно поспішали,* Пасху хвалячи 
вічную. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

All people present read or sing:  When those held by 
the chains of the netherworld* saw Your unbounded 
tenderheartedness,* they hastened to the Light with 
exultant feet, O Christ,* applauding the eternal 
Pascha. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають:  Приступім зі 
свічками до Христа, що виходить із гробу,* 
немов ідучи назустріч Женихові,* і радісно 
святкуймо з усіма прославляймо* Пасху Божу, 
спасительну. 
 

 
All people present read or sing:  Bearing lamps, let 
us draw near* as Christ comes forth from the tomb 
like a Bridegroom,* and with the feast-loving ranks 
let us celebrate* the saving Pascha of God. 
 

Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

Усі читають або співають повторення ірмосу 
цієї Пісні: Від раннього ранку чуваймо* і, замість 
мира, пісню принесім Владиці,* і Христа 
побачимо правди Сонце,* що всім життя освіт-
лює. 

The people repeat the Irmos of this Ode by reading 
or singing it: Let us keep watch early at dawn,* and 
instead of myrrh* let us offer the Master a song,* and 
we shall see Christ,* the Sun of Righteousness,* 
causing life to shine on all. 

 
ПІСНЯ 6 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Зійшов 
Ти, Христе, в глибини підземні,* і розбив  
кайдани вічні,* що держали ув’язнених,* і на 
третій день,* як із кита Йона, воскрес Ти із гробу. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

 
   THE SIXTH ODE 

The Leader reads or sings the Irmos: You descended 
into the lower regions of the earth,* and shattered the 
eternal bars,* that imprison those who are fettered, O 
Christ,* and on the third day,* like Jonah from the 
whale You rose from the tomb. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

Усі читають або співають: Зберігши цілими 
печаті,* воскрес Ти із гробу, Христе,* що ключів 

All people present read or sing: When You rose from 
the tomb,* You kept its seals intact, O Christ* -- You 
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Діви не порушив у різдві Твоїм,* і відчинив нам 
райські двері. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

Who are Your birth did not harm the locks of 
virginity--* but You opened to us the gates of 
Paradise. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

Усі читають або співають:  Спасе мій, жива і 
незаколенна жертво!* Як Бог Ти Сам Себе приніс 
добровільно Отцеві,* а з Собою воскресив Ти 
праотця всіх -- Адама,* воскреснувши із гробу.  
 

All people present read or sing:  My Saviour, the 
living Victim none could sacrifice!* As God, it was 
You Who willingly brought Yourself to the Father.* 
With You, You raised up Adam, the progenitor of 
all,* when You rose from the tomb. 

 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають повторення ірмосу 
цієї Пісні: Зійшов Ти, Христе, в глибини 
підземні,* і розбив  кайдани вічні,* що держали 
ув’язнених,* і на третій день,* як із кита Йона, 
воскрес Ти із гробу. 

 
The people repeat the Irmos of this Ode by reading 
or singing it: You descended into the lower regions 
of the earth,* and shattered the eternal bars,* that 
imprison those who are fettered, O Christ,* and on 
the third day,* like Jonah from the whale You rose 
from the tomb. 

	
Усі читають або співають 

КОНДАК ПАСХИ 
Глас 8: Хоч і до гробу зійшов Ти, Безсмертний,* 
то адову зруйнував Ти силу,* і воскрес, як 
переможець, Христе Боже,* жінкам мироносицям 
звістивши: Радуйтеся,* і мир дарував Ти Своїм 
апостолам,* упалим же подав воскресіння. 
 

All read or sing the 
PASCHAL KONTAKION 

Tone 8: Though You descended into a tomb, O 
Immortal One,* yet You destroyed the power of 
Hades;* and You rose as victor, O Christ God,* 
calling to the myrrh-bearing women: Rejoice!* and 
giving peace to Your apostles:* You, Who grant  
Resurrection to the fallen. 
 

Ведучий/Ведуча читає: 
ІКОС 

   Тебе – Сонце, що поперед сонця зайшло колись 
у гріб, рано-вранці, як дня шукали жінки 
мироносиці й одна до одної кликали: О другині, 
прийдіте, пахощами намастимо Тіло живоносне і 
поховане, що лежить у гробі, -- Тіло Того, що 
воскресив упалого Адама! Ідім, поспішімся, як 
мудреці, і принесім миро в дарі, обвитому не 
пеленами, а плащаницею, і заплачмо та закличмо: 
Всі, на глас 6: О Владико, устань,* впалим 
подаюєш воскресіння. 

The Leader alone reads the 
IKOS 

   The myrrhbearing maidens, as if seeking the day, 
went forth at the break of dawn, seeking the Sun 
which is before the sun, as It set for awhile in the 
tomb, and they conversed with one another: “Come, 
O friends, let us anoint with fragrant spices that life-
bearing yet buried Body, that Flesh which raised 
fallen Adam, lying as It is in the tomb. Let us go 
now, let us hasten like the Magi—let us bow in 
worship and offer our myrrh as gifts to Him Who is 
wrapped not in swaddling cloths, but in a burial 
shroud. And let us weep and lament: 
All sing, in Tone 6: O Master, arise* -- You Who 
give Resurrection to the fallen. 
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Тоді співають: 

Глас 6, київський: Воскресіння Христове бачив-
ши,* поклонімось святому Господу Ісусові,* 
єдиному безгрішному.* Хресту Твоєму покло-
няємось, Христе,* і святе воскресіння Твоє 
величаємо і славимо.* бо Ти -- Бог наш,* крім 
Тебе, іншого не знаємо,* ім’я Твоє призиваємо.* 
Прийдіть, усі вірні,* поклонімось святому 
Христовому воскресінню,* це бо прийшла через 
хрест радість усьому світові.* Завжди благослов-
ляючи Господа,* славимо воскресіння Його,* бо, 
розп’яття перетерпівши,* Він смертю смерть 
переміг. 

Then they sing: 
Tone 6, Kyivan: Having seen the Resurrection of 
Christ,* let us bow before the holy Lord Jesus,* the 
only sinless One.* We bow before Your Cross, O 
Christ,* and we sing and glorify Your holy 
Resurrection,* for You are our God.* We know no 
other than You.* We call on Your name.* Come, all 
you faithful;* let us bow before Christ’s holy 
Resurrection,* for behold, through the Cross joy has 
come to the whole world.* While always blessing the 
Lord,* we sing of His Resurrection,* for by enduring 
crucifixion,* He destroyed death by death. 

 
Тоді, на глас 6, самогласний: Воскрес Ісус із 
гробу,* як  провістив,* подав нам життя вічне* і 
милість велику. 

 
Then, Tone 6 Samohlasen: Jesus is risen from the 
tomb,* just as He foretold:* He gave us eternal life* 
and great mercy. 

 
ПІСНЯ 7 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Той,  Хто 
юнаків із печі визволив,* ставши людиною, 
терпить, як смертний* і стражданням зодягає 
смертне красою нетління,* єдиний благосло-
венний отців Бог і препрославлений. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
THE SEVENTH ODE 

The Leader reads or sings the Irmos: Because He 
Who rescued the youths from the furnace* became a 
human being,* He suffers like a mortal,* and by His 
suffering clothes what is mortal with the beauty of 
incorruption*--He, the only God of our fathers, 
blessed and glorified above all. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають: Богомудрі жінки з 
миром слідом за Тобою поспішали* і Тебе, як 
померлого, зі сльозами шукали;* поклонились 
же, радіючи живому Богові* і Пасху таємну 
Твоїм учням, Христе, благовістили. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
All people present read or sing:  Women wise in God 
hastened after You with ointments.* But the One 
they sought with tears as if He were dead,* they 
joyfully worshipped as the living God, and they 
announced to Your disciples, O Christ,* the glad 
tidings of the mystical Pascha. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають: Святкуємо перемогу 
над смертю, знищення аду,* іншого життя 
вічного початок,* і, радіючи, оспівуємо Того, що 
це вчинив,* -- єдиного благословенного отців 
Бога і препрославленого. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
All people present read or sing: We celebrate the 
dying of death,* the tearing down of the nether-
world,* the first-fruits of another life which is 
eternal, and, leaping for joy, we sing praise to the 
Cause*--the only God of our fathers, blessed and 
glorified above all. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 
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Усі читають або співають: Направду священна 
і всесвяткова,* оця спасительна і свілопромінна 
ніч,* що стає провісницею світлого дня вос-
кресіння,* бо у ній предвічне Світло тілесно всім 
із гробу засяяло. 

All people present read or sing:  How genuinely 
sacred and worthy of all feasting* is this saving and 
light-bringing night!* It is the harbinger of the 
bright-beaming day of the Resurrection,* in which, 
from the tomb, the timeless Light dawned in the flesh 
for all. 

 
Усі читають або співають повторення ірмосу 
цієї Пісні: Той,  Хто юнаків із печі визволив,* 
ставши людиною, терпить, як смертний* і 
стражданням зодягає смертне красою нетління,* 
єдиний благословенний отців Бог і препро-
славлений. 
 

 
The people repeat the Irmos of this Ode by reading 
or singing it: Because He Who rescued the youths 
from the furnace* became a human being,* He 
suffers like a mortal,* and by His suffering clothes 
what is mortal with the beauty of incorruption*--He, 
the only God of our fathers, blessed and glorified 
above all. 

 
ПІСНЯ 8 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Цей  
провіщений і святий день,* перший по суботі,* 
царський і Господній,* свято над святаами і 
торжество всіх торжеств,* в цей день прослав-
ляймо Христа навіки. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

 
THE EIGHTH ODE 

The Leader reads or sings the Irmos: This is chosen 
and holy day,* the first of the week,* the queen and 
lady,* the feast of feasts, and the celebration of 
celebrations* in which we bless Christ forever. 
 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

Усі читають або співають: Прийдіте, у цей 
врочистий день воскресіння,* станьмо учасни-
ками нового вигоградного плоду,* божественної 
радости і царства Христового,* оспівуючи Його, 
як Бога, навіки. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

All people present read or sing:  On the 
extraordinary day of the Resurrection,* come, let us 
share the fruit of the New Vine,* the fruit of the 
godly joy of the kingdom of Christ,* while singing of 
Him as God forever. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають:  Поведи навколо 
очима твоїми, Сіоне, і глянь!* Ось бо прийшли до 
тебе від заходу і півночі, півдня і сходу, як 
богосяйні світила --  діти твої,* благословляючи в 
тобі Христа навіки. 

 
All people present read or sing:  Lift up your eyes all 
around, O Sion, and see!* For behold, they are 
coming to you*--like God-beaming lamps, your 
children, from the west, the north, the sea and the 
east;* within you they bless Christ forever. 

 
ТРОЇЧНИЙ 

Усі читають або співають:   Благословім + 
Отця, і Сина, і Святого Духа – Господа,* нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

 
THE TRIADICON 

All people present read or sing:  Let us bless the 
Lord—the + Father, the Son, and the Holy Spirit, 
now and for ever and ever. Amen. 

 
Усі читають або співають:  Отче Вседержи-
телю, і Слове, й Душе,* у Трьох Особах одне 
надприродне й пребожественне Єство!* У Тебе 
ми охрестились* і Тебе благословляємо навіки. 

 
All people present read or sing:   O Father Almighty, 
O Word and Spirit!* O Nature united in three 
Persons,* beyond the earthly nd beyond the divine--* 
in You we were baptized, and You we shall bless 
through all ages! 
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Усі читають або співають повторення ірмосу 
цієї Пісні: Цей  провіщений і святий день,* пер-
ший по суботі,* царський і Господній,* свято над 
святаами і торжество всіх торжеств,* в цей день 
прославляймо Христа навіки. 

The people repeat the Irmos of this Ode by reading 
or singing it: This is chosen and holy day,* the first 
of the week,* the queen and lady,* the feast of feasts, 
and the celebration of celebrations* in which we 
bless Christ forever. 

 
ПІСНЯ 9 

Ведучий/Ведуча читає або співає приспів до 9-ої 
Пісні: Ангел звістив Благодатній: “Чистая Діво, 
радуйся! І знову кажу: Радуйся! Твій Син воскрес 
на третій день із гробу, і мертвих воскресив”. 
Люди, веселіться. 
Ірмос: Світися, світися, новий Єрусалиме, слава 
бо Господня на тобі засяяла. Радій нині й 
веселися, Сіоне, а ти, Чиста Богородице, втішайся 
восересінням Сина твого. 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 

 
THE NINTH ODE 

The Leader reads or sings the Refrain to the Ninth 
Ode: The angel cried out to the One full of Grace: O 
chaste Virgin, rejoice! And again I say: Rejoice! 
Your Son has risen from the tomb on the third day 
and raised the dead. Let all people rejoice! 
Irmos: Shine, shine, O new Jerusalem! For the glory 
of the Lord has risen upon you! Exult now and be 
glad, O Sion! And You, O chaste Mother of God, 
take delight in the Resurrection of your Son. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 

 
Усі читають або співають:  О божественне й 
любе,* і пресолодке Твоє слово!* З нами бо 
справді Ти обіцяв бути до кінця віку, Христе! 
Маючи Його основою надії, ми, вірні, радіємо. 
 
 
Усі співають короткий приспів: Христос воскрес 
із мертвих. 
 

 
All people present read or sing:  How divine, how 
lovely, how sweet is Your assurance!* For 
unreservedly You promised to be with us until the 
end of time, O Christ.* Having this assurance as an 
anchor of hope,* we believers rejoice. 
 
All sing the short Refrain: Christ is risen from the 
dead. 
 

Усі читають або співають:  О Пасхо велика й 
найсвятіша, Христе!* О, Мудросте, і Слово Боже 
й Сило!* Подай нам з Тобою справді участь 
брати* у невечірнім дні царства Твого. 

All people present read or sing: You, O Christ, the 
great and sacred Pascha!* You, O Wisdom and Word 
of God, and Power!* Grant that we more perfectly 
may partake of You* in the day of Your kingdom 
when night shall be no more. 

 
Усі читають або співають повторення ірмосу 
цієї Пісні: Світися, світися, новий Єрусалиме, 
слава бо Господня на тобі засяяла. Радій нині й 
веселися, Сіоне, а ти, Чиста Богородице, втішайся 
восересінням Сина твого. 

 
The people repeat the Irmos of this Ode by reading 
or singing it: Shine, shine, O new Jerusalem! For the 
glory of the Lord has risen upon you! Exult now and 
be glad, O Sion! And You, O chaste Mother of God, 
take delight in the Resurrection of your Son. 

	
І читаємо або співаємо 

СВІТИЛЬНИЙ 
   Плоттю заснувши,* як мертвий,* Царю і 
Господи,* і на третій день воскрес Ти,* Адама 
підняв із тління* і подолав смерть:* Пасха* 
нетління,* світу спасіння. 

And we read or sing 
THE HYMN OF LIGHT 

   You fell asleep* in the flesh* as a mortal,* O 
King* and Lord,* but You rose again* on the third 
day.* You raised up Adam from corruption,* and 
broke the power of death--*  O Pascha* of 
immortality,* the world’s salvation.  
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УСЕ, ЩО ЖИВЕ LET EVERYTHING THAT HAS BREATH 

Усі читаємо або співаємо: 
 
Глас 1: Усе, що живе, нехай хвалить Господа (Пс. 
150,6).* Хваліте Господа з неба,* хваліте Його на 
висотах.* Бо Тобі належить пісня, О Боже (Пс. 
64,2). 
 

We read or sing: 
 
Tone 1: Let everything that has breath praise the 
Lord (Ps. 150:6)!* Praise the Lord from the hea-
vens,* praise Him in the highest.* To You is due 
song, O God (Ps. 64:2). 

Глас 1: Хваліте Його, всі ангели Його;* хваліте 
Його, усі воїнства небесні.* Бо Тобі належить 
пісня, О Боже (Пс. 64,2). 

Tone 1: Praise Him, all His angels,* praise Him, all 
His hosts.* To You is due song, O God (Ps. 64:2).  

	
ВОСКРЕСНІ СТИХИРИ THE RESURRECTIONAL STICHIRAS 

Ведучий/Ведуча читає або співає всі стихи. 
 
Глас 1: Хваліте Його за подвиги великі,* хваліте 
Його в Його величі безмежній. 

The Leader reads or sings all the Verses. 
 
Tone 1: Praise Him because of His mighty deeds,* 
praise Him according to the abundance of His 
majesty. 
 

Усі: Оспівуємо, Христе,* Твої спасенні страж-
дання* і прославляємо Твоє воскресіння. 

All: We sing, O Christ, of Your saving Passion,* and 
we glorify Your Resurrection. 

 
Глас 1: Хваліте Його звуком рогу,* хваліте Його 
на гарфі й на гуслах. 

 
Tone 1: Praise Him with the sound of trumpet,* 
praise Him with psaltery and harp. 

 
Усі: Ти, що хрест витерпів і смерть подолав* та й 
воскрес із мертвих,* тихомирним учини наше 
життя, Господи,* бо єдиний Всемогутній. 

 
All: You endured the Cross,* You broke the power of 
death and rose from the dead.* Give peace to our 
lives, O Lord,* for You alone are All-Powerful. 

 
Глас 1: Хваліте Його на бубні й танком,* хваліте 
Його на струнах і сопілці. 

 
Tone 1: Praise Him with timbrel and dance,* praise 
Him with strings and flute. 

 
Усі: Твоїм воскресінням, Христе,* Ти полонив ад 
і воскресив людину,* тож сподоби нас чистим 
серцем* Тебе оспівувати і прославляти. 

 
All: O Christ, by means of Your Resurrection,* You 
stripped the netherworld and raised humanity.* Make 
us worthy that with pure hearts* we may praise and 
glorify You. 

 
Глас 1: Хваліте Його на дзвінких цимбалах, 
хваліте Його на гучних цимбалах.* Усе, що живе,  
нехай хвалить Господа (Пс. 150,6). 

 
Tone 1: Praise Him with fine-sounding cymbals, 
praise Him with cymbals of acclamation.* Let every-
thing that has breath praise the Lord. 

   
Усі: Прослаляючи Твій божественний прихід,* 
оспівуємо Тебе, Христе,* бо Ти родився від Діви* 
і лишився нерозлучний від Отця;* постраждав як 
чоловік* і добровільно витерпів хрест.* Ти 
воскрес із гробу, немов з весільної світлиці,*  
щоб спасти світ. Господи, слава Тобі.  

    
All: Glorifying Your God-befitting condescension,* 
we sing Your praise, O Christ:* You were born of a 
Virgin,* yet remained unseparated from the Father;* 
You suffered as a human being,* and willingly 
endured the Cross.* You rose from the tomb,* 
coming forth as from a bridal chamber.* You did all 
this to save the world.* O Lord, glory to You. 
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Ведучий/Ведуча читає або співає всі стихи. 
 

СТИХИРИ ПАСХИ 
Стих 1: Хай воскресне Бог, і розбіжаться вороги 
Його (Пс. 67,2). 
 
 
   Пасха священная нам сьогодні з’явилась,*   --
Пасха нова, святая,* Пасха таємна,* Пасха 
преславна;* Пасха - Христос Визволитель,* 
Пасха непорочна,* Пасха велика,* Пасха вірних,* 
Пасха, що райські двері нам відчиняє,* Пасха, що 
освячує всіх вірних. 
 

The Leader reads or sings all the Verses. 
 

THE STICHІRAS OF PASCHA 
Verse 1: Let God arise, and let His enemies be 
scattered. Let those who hate Him flee from before 
His face. (Ps. 67:2) 
 
   A sacred Pascha is shown to us today,* a new and 
holy Pascha,* a mystical Pascha,* a Pascha worthy 
of all honour,* a Pascha which is Christ the 
Redeemer,* a Pascha without blemish,* a great 
Pascha,* a Pascha of the faithful,* a Pascha which 
opens to us the gates of Paradise,* a Pascha 
sanctifying all believers. 

 
Стих 2: Як щезає дим, хай вони щезнуть (Пс. 
67,3). 

 
   Прийдіте після видіння, жінки-благовісниці,* і 
скажіть Сіонові:* “Прийми від нас радісну 
новину* про воскресіння Христове!”* Веселися, 
торжествуй* і радуйся, Єрусалиме,* побачивши 
Царя Христа,* що немов Жених із гробу 
виходить. 
 

 
Verse 2: As smoke vanishes, let them vanish, as wax 
melts before the fire. (Ps. 67:3) 
    
   Come from that sight, you women bearers of glad 
tidings,* and say to Sion,* ‘Receive from us the  
joyful good news,* of the Resurrection of Christ.* Be 
of good cheer and dance,* and rejoice, O Jerusalem,* 
for you have seen Christ the King,* coming forth 
from the tomb like a Bridegroom. 

Стих 3: Так нехай погибнуть грішники від лиця 
Божого, а праведники хай звеселяться (Пс. 67,3-
4). 
    
   Мироносиці-жінки,* рано-вранці прийшовши* 
до гробу Життєдавця,* знайшли ангела,* що 
сидів на камені,* а він, провістивши їм, так 
мовив:* “Чому шукаєте Живого між помер-
лими?* Чому оплакуєте у тлінні Нетлінного?* 
Ідіть і проповідуйте Його учням. 

Verse 3: So let sinners perish before the face of God, 
but let the righteous be glad. (Ps. 67:3-4) 
    
    
   When the myrrh-bearing women very early in the 
morning* at the tomb of the Giver of life,* they 
found an angel* sitting on the stone,* and he greeted 
them with these words,* ‘Why do you seek the 
Living One among the dead?* Why do you mourn 
the Incorruptible One amid corruption?* Go and 
announce it to His disciples. 

 
Стих 4: Це день, що його створив Господь, 
возрадуємося і возвеселімся в нім (Пс. 117,24). 
   
   Пасха красна,* Пасха Господня,* Пасха!* Пасха 
преславная нам засіяла.* Пасха! Радісно одні 
одних обнімімо!* О, Пасхо, визволення від 
скорбот!* Нині бо з гробу,* наче зо світлиці 
засіяв Христос,* жінок же радістю наповнив, 
мовивши:* Проповідуйте апостолам. 

 
Verse 4: This is the day which the Lord has made; let 
us rejoice and be glad in it. (Ps. 117:24) 
    
   Pascha of delight,* Pascha of the Lord, Pascha,* a 
Pascha worthy of all honour* has dawned for us,* 
Pascha! Let us embrace one another with joy!* Oh 
Pascha, ransom from sorrow!* For Christ shone forth 
from the tomb as from a bridal chamber,* and filled 
the women with joy when He said,* ‘Announce it to 
the apostles!’.  

 
 

 
 



	 14	
+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

 
   Воскресіння день!* Просвітімся торжеством,* і 
одні одних обнімімо!* Та скажімо: “Браття!”* І 
тим, що ненавидять нас,* простім все з воскре-
сінням,* і так усі заспіваймо:* 
 
    
   Христос воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (3). 
 

+ Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. 
 
   The day of Resurrection,* let us be resplendent in 
celebration,* and let us embrace one another!* Let us 
say, “Brethren!”,* even to those who hate us!* ‘Let 
us forgive everything because of the Resurrection’,* 
and this be our cry,* 
 
   Christ is risen from the dead, trampling death by 
death, and to those in the tombs giving life. (3) 

Ведучи/ведуча читає «Огласительне слово Йоана 
Золотоустого в день святої Пасхи». 

The Leader reads “The Catechetical Sermon of St. 
John Chrysostom on the Day of the Holy Pascha”. 

 
У cвятих отця нашого  
Йоана Золотоустого, 

архиєпископа Константинопольського 
 

СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНЕ 
У СВЯТИЙ І СВІТЛОНОСНИЙ ДЕНЬ 
СЛАВНОГО І СПАСИТЕЛЬНОГО 

ВОСКРЕСІННЯ  
ХРИСТА БОГА НАШОГО 

 
Of our Father Among the Saints 

John Chrysostom,  
Archbishop of Constantinople 

 
CATECHETICAL SERMON 

ON THE HOLY AND RADIANT DAY OF THE 
GLORIOUS  

AND SAVING RESURRECTION 
OF CHRIST OUR GOD 

   Якщо́ хто́сь благоче́сний і боголю́бний – неха́й 
втіша́ється цим прекра́сним і світлим 
торжество́м! Якщо́ хтось слуга́ розу́мний –  неха́й 
увійде, радіючи, у ра́дість Го́спода свого́! Якщо́ 
хтось подвиза́вся у пості – неха́й втіша́ється ни́ні 
дина́рієм! Якщо́ хто́сь від пе́ршої годи́ни 
працюва́в –  неха́й при́йме сього́дні нале́жну йому́ 
запла́ту! Якщо́ хто́сь після тре́тьої годи́ни 
прийшо́в – неха́й вдя́чно святку́є! Якщо́ хто́сь 
після шо́стої годи́ни приспів – неха́й не 
сумніва́ється, і він нічо́го не втра́тить! Якщо́ 
хто́сь забари́вся до годи́ни дев’я́тої – неха́й 
прихо́дить, ніскільки не вага́ючись! Якщо́ хтось 
приспіє лише́ на одина́дцяту годи́ну – неха́й не 
ляка́ється че́рез своє́ зволіка́ння, бо Влади́ка, 
ще́дрий на винагоро́ду, прийма́є оста́ннього так 
са́мо, які і пе́ршого! 

   Is anyone devout and loves God, let them enjoy 
this fair and shining festival. Is anyone a grateful 
servant, let them enter into the joy of his Lord. Have 
any wearied themselves with fasting, let them now 
enjoy their payment. Has anyone laboured since the 
first hour, let them today receive their due. Did any 
come after the third hour, let them feast with 
gratitude. Did any arrive after sixth hour, let them not 
hesitate: for there is no penalty. Did any delay until 
after the ninth hour, let them approach without 
hesitating. Did any arrive only for the eleventh hour, 
let them not fear because of their lateness: for the 
Lord is generous and receives the last as the first! 

    
   Він дає́ спочи́нок робітникові одина́дцятої 
годи́ни так, як і то́му, хто працюва́в від пе́ршої 
годи́ни – і оста́ннього ми́лує, і пе́ршого вшано́вує, 
і то́му дає, і цьо́го обдаро́вує, і діла́ прийма́є, і 
до́бру во́лю вітає, і за спра́ви шану́є, і за на́мір 
похваля́є.  

    
   He gives rest to the worker of the eleventh hour as 
to those of the first. He has pity on the latter, He 
cares for the former. He gives to the one, He is 
generous to the other. He accepts the work done, He 
welcomes the intention. He honours the achievement, 
He praises the purpose.  
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   Тож увійдіть усі в ра́дість Го́спода на́шого, і 
пе́рші, і дру́гі запла́ту прийміть! Бага́ті й убо́гі 
разом лику́йте! Стри́мані і недба́лі день цей 
шану́йте! Ті, хто по́стив, і ті, хто не по́стив, 
возра́дуйтеся дне́сь! 

   Therefore, all of you enter into the joy of our Lord: 
first and last, enjoy your reward. Rich and poor, 
dance together. Sober and slothful, honour the day. 
Fasters and non-fasters, be glad today.  

    
   Ще́дра трапе́за вгото́вана – насоло́джуйтеся всі, 
Теле́ць вели́кий – ніхто не ви́йде голо́дний! Всі 
втіша́йтеся бенке́том віри, всі причастіться 
бага́тства бла́гости! Ніхто хай не опла́кує 
убо́гости – бо ж яви́лося спільне Ца́рство! Ніхто 
хай не побива́ється над падіннями – бо ж 
Про́щення з гро́бу як со́нце зася́яло! Ніхто хай не 
боїться сме́рті – звільни́ла бо нас сме́рть 
Спаси́теля! Згаси́в її Поло́нений не́ю, роззбро́їв 
А́да Той, хто до à́ду зійшо́в, спо́внив його́ 
гіркото́ю, коли́ той скyштува́в пло́ті Йо́го. 

    
   The table is full, all of you enjoy yourselves. The 
calf is fatted, let none go away hungry. All of you 
enjoy the banquet of the faith. All of you enjoy the 
richness of His goodness. Let no one grieve at their 
poverty: for the kingdom for all has been revealed. 
Let no one bewail their faults: for forgiveness is risen 
from the tomb. Let no one fear death: for the 
Saviour’s death has freed us. By enduring it He 
quenched it. He who descended into Hades has 
despoiled Hades. He embittered it when it tasted His 
flesh. 

    
   Прови́дівши це, Іса́я взива́в: Ад гіркоти́ зазна́в, 
зустрівши Тебе́ до́лі!  Гіркоти́ зазна́в і 
пове́ржений був, гіркоти́ зазна́в і був 
посоро́млений; гіркоти́ зазна́в – і поме́р; гіркоти́ 
зазна́в – і зруйно́ваний був; гіркоти́ зазна́в – і був 
зв’я́заний! Прийня́в тіло і наткну́вся на Бо́га, 
прийня́в зе́млю і зустрів Не́бо, прийня́в те, що 
ба́чив, і впав через те, чого́ недоба́чив. Де́ тво́є, 
сме́рте, жа́ло? Де тво́я, а́де, перемо́га? 

 
   As Isaiah proclaimed in prophecy, ‘Death’, he said, 
‘was embittered when it met You there below’. 
Embittered, for it was destroyed. Embittered, for it 
was mocked. Embittered, for it was slain. 
Embittered, for it was wiped out. Embittered, for it 
was bound fast. It received a body, and came face to 
face with God. It received earth and met heaven. It 
received what it saw, and fell through what it did not 
see. Where, death, is your sting? Where, Hades, is 
your victory?  

    
   Воскре́с Христо́с і тебе́ пове́ржено, воскре́с 
Христо́с і упа́ли де́мони, воскре́с Христо́с і 
ра́дуються а́нгели, воскре́́с Христо́с і життя́ 
царю́є, воскре́с Христо́с і ні одно́го нема́є більше 
ме́ртвого у гро́бі, бо Христо́с, воста́в із ме́ртвих і 
Пе́рвенцем з-по́серед усо́пших став, Йому сла́ва і 
вла́да навіки-віків! Амінь. 
 

    
   Christ is risen, and you are abolished! Christ is 
risen, and the demons have fallen! Christ is risen, and 
angels rejoice! Christ is risen, and life has found 
freedom! Christ is risen, and there is no corpse in the 
grave! For Christ, being raised from the dead, has 
become the first fruits of those who sleep. To Him be 
glory and might for ever and ever. Amen. 
 

Усі опісля читають чи співають на честь 
Святого Йоана Золотоустого 
 

ТРОПАР 
(Синодальний переклад) 

Глас 8: Благодать уст твоїх, наче світла осяйність 
вогню,* просвітила вселенну:* Не скарби гро-
шолюбства світові вона придбала,* але висоту 

Afterwards, all people read or sing the troparion to 
honour Saint John Chrysostom. 
 

TROPARION 
(Anthology 2004, p. 722) 

Tone 8: Grace shone forth from your mouth like a 
fiery beacon* and enlightened the universe,* 
bestowing on the world not the treasures of greed,* 



	 16	
смиренномудрости нас показала.* Тому, нав-
чаючи нас своїми словами,* моли, отче Йоане 
Золотоустий, Слово, Христа Бога,* щоб спаслися 
душі наші. 

but rather showing us the heights of humility.* As 
you teach us by your words, O John Chrysostom, our 
father,* intercede with the Word, Christ our God, for 
the salvation of our souls. 

	
ПАСХАЛЬНИЙ ВІДПУСТ 

 
THE PASCHAL DISMISSAL 

(The Order of Prayer is about to end) 
Усі читають або співають: Світися, світися, 
новий Єрусалиме, слава бо Господня на тобі 
засяяла. Радій нині й веселися, Сіоне, а ти, Чиста 
Богородице, втішайся восересінням Сина твого. 
 

All read or sing: Shine, shine, O new Jerusalem! For 
the glory of the Lord has risen upon you! Exult now 
and be glad, O Sion! And You, O chaste Mother of 
God, take delight in the Resurrection of your Son. 

   Христос воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. 
Господи, помилуй (2). Господи, благослови. 

 

   Christ is risen from the dead, trampling death by 
death, and to those in the tombs giving life. Lord, 
have mercy (2). Lord, give the blessing. 

Ведучий/Ведуча: + Молитвами святих отців на-
ших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй 
нас. 
Усі: Амінь. 

Leader: + By the prayers of our holy fathers, Lord 
Jesus Christ, our God, have mercy on us. 
All: Amen. 

	
Ведучий/Ведуча, перехрестившись, голосно вітає: 
Христос воскрес! 
Усі відповідають: Воістину воскрес! 

The Leader, having made the sign of the Cross, says 
in a loud voice: Christ is risen! 
All respond: Truly He is risen! 

 
Ведучий/Ведуча, перехрестившись,  каже другий 
раз: Христос воскрес! 
Усі відповідають:: Воістину воскрес! 

 
The Leader, having made the sign of the Cross, says 
a second time: Christ is risen! 
All respond: Truly He is risen! 

 
Ведучий/Ведуча, перехрестившись,   каже третій 
раз: Христос воскрес. 
Усі відповідають:Воістину воскрес! 

 
The Leader, having made the sign of the Cross, says 
a third time: Christ is risen! 
All respond: Truly He is risen! 

 
Ведучий/Ведуча співає тропар: Христос воскрес із 
мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в 
гробах, життя дарував. 

 
The Leader sings the troparion: Christ is risen from 
the dead, trampling death by death, and to those in 
the tombs giving life.  

 
Усі повторюють другий раз, співаючи: Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, 
що в гробах, життя дарував. 

 
All the people continue to sing the entire troparion, 
a second time: Christ is risen from the dead, 
trampling death by death, and to those in the tombs 
giving life.  

 
Тоді Ведучий/Ведуча співає ще до половини: 
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав… 

 
Then the Leader sings the first half of the troparion: 
Christ is risen from the dead, trampling death by 
death… 

Усі: І тим, що в гробах, життя дарував. All: And to those in the tombs, giving life. 
 

Ведучий/Ведуча співає: І нам дарував життя вічне... 
 

The Leader sings: And to us He granted life 
eternal… 
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Усі: Поклоняємось Його на третій день воскре-
сінню. 

All: We bow down before His Resurrection on the 
third day.  
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БЛАГОСЛОВЕННЯ  

УСІХ ПАСХАЛЬНИХ СТРАВ 
У СВІТЛУ НЕДІЛЮ ПАСХИ 

THE BLESSING  
OF ALL PASCHAL FOODS 

ON THE SUNDAY OF PASCHA 
	
Ведучий/Ведуча: + Молитвами святих отців на-
ших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй 
нас. 
Усі: Амінь. 

Leader: + By the prayers of our holy fathers, Lord 
Jesus Christ, our God, have mercy on us. 
All: Amen. 

	
Ведучий/Ведуча співає весь тропар: Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, 
що в гробах, життя дарував. 

The Leader sings the entire Paschal (Easter) 
troparion: Christ is risen from the dead, trampling 
death by death, and to those in the tombs giving life. 

 
Усі повторюють другий раз, співаючи: Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, 
що в гробах, життя дарував. 

 
All the people repeat it: Christ is risen from the dead, 
trampling death by death, and to those in the tombs 
giving life. 

 
Тоді Ведучий/Ведуча співає ще до половини: 
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав… 

 
Then the Leader sings half of the troparion: Christ is 
risen from the dead, trampling death by death… 

 
Усі співають закінчення: І тим, що в гробах, 
життя дарував. 

 
All the People concluding by singing: And to those in 
the tombs giving life. 

 
Ведучий/Ведуча  каже: Господеві помолімся. 

 
The Leader says: Let us pray to the Lord. 

Усі відповідають: Господи, помилуй. All respond: Lord, have mercy. 
 

Молитва  
щоб Воскреслий Господь поблагословив  

усі пасхальні страви 

 
Prayer  

for the Risen Lord to Bless  
All Paschal Foods 

 
Ведучий/Ведуча каже наступну молитву: 

 
The Leader says the following prayer  

in a normal voice: 
   Владико святий, Отче вседержителю, предвіч-
ний Боже, Ти у давні часи приймав і благослови 
дари, які Тобі приносили благочестиві мужі. 

   O holy Master, Lord Almighty, Pre-eternal God, 
You, in days long ago, used to receive and bless the 
gifts brought to You by pious men. 

   Також сьогодні, у цей день Пасхи коли воскрес 
Ісус із гробу і подав нам життя вічне, Ти зволь 
благословити й освятити поживу – хліб цей 
(паску), м’ясні страви, масло, сир, яйця, та інші 
пасхальні страви, щоб благословенні й освячені 
Тобою були нам на здоров’я і спасіння. 

   Today, too, on the day of Pascha when Jesus rose 
from the tomb and gave us eternal life, be pleased to 
bless and sanctify this food – this bread (paska), meat 
products, butter, cheese, eggs, and other Paschal 
foods, so that, blessed and sanctified by You, they 
may be for our health and salvation. 

 
Ведучи/Ведуча кропить усі пасхальні страви 
свяченою водою, кажучи: В ім’я + Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь. 

 
The Leader sprinkles holy water on all Paschal 
foods, saying: In the name of the +Father and of the 
Son and of the Holy Spirit. Amen. 

	
Ведучий/Ведуча, перехрестившись, голосно вітає: 
Христос воскрес! 

The Leader, having made the sign of the Cross, says 
in a loud voice: Christ is risen! 
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Усі відповідають: Воістину воскрес! All respond: Truly He is risen! 
 
Ведучий/Ведуча, перехрестившись,  каже другий 
раз: Христос воскрес! 
Усі відповідають: Воістину воскрес! 

 
The Leader, having made the sign of the Cross, says 
a second time: Christ is risen! 
All respond: Truly He is risen! 

 
Ведучий/Ведуча, перехрестившись,   каже тре-
тій раз: Христос воскрес. 
Усі відповідають: Воістину воскрес! 

 
The Leader, having made the sign of the Cross, says 
a third time: Christ is risen! 
All respond: Truly He is risen! 

 
Ведучий/Ведуча співає тропар: Христос воскрес 
із мертвих, смертю смерть подо-лав, і тим, що в 
гробах, життя дарував. 

 
The Leader sings the troparion: Christ is risen from 
the dead, trampling death by death, and to those in 
the tombs giving life.  

 
Усі повторюють другий раз, співаючи: Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, 
що в гробах, життя дарував. 

 
All the people continue to sing the entire troparion, a 
second time: Christ is risen from the dead, trampling 
death by death, and to those in the tombs giving life.  

 
Тоді Ведучий/Ведуча співає ще до половини: 
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав… 

 
Then the Leader sings the first half of the troparion: 
Christ is risen from the dead, trampling death by 
death… 

 
Усі: І тим, що в гробах, життя дарував. 

 
All: And to those in the tombs, giving life. 
 

Ведучий/Ведуча співає: І нам дарував життя 
вічне... 
Усі: Поклоняємось Його на третій день воскре-
сінню. 

The Leader sings: And to us He granted life 
eternal… 
All: We bow down before His Resurrection on the 
third day.  

	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укладач двомовних літургійних текстів цього Молитовного Чину мирянським чином – читець Олег 
Бих. 
Reader Oleh compiled the Ukrainian-English liturgical texts of this Order of Prayer Led by Lay Persons.  
	


