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MOLEBEN TO THE MERCIFUL CHRIST
For the Jubilee Year of Mercy

Deacon: Master, give the blessing.
Priest: † Blessed be our God, always, now and forever and ever.
People: Amen.

A: † Glory be to You, our God, glory be to You.
B: Heavenly King, Advocate, Spirit of Truth, * who are everywhere present 
and fill all things, * Treasury of Blessings, Bestower of Life, * come and dwell 
within us, * cleanse us of all that defiles us, ** and O Good One, save our 
souls.

A: † Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal, have mercy on us.
B: † Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal, have mercy on us.
A: † Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal, have mercy on us.

B: † Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
A: Now and forever and ever. Amen.

B: Trinity most holy, have mercy on us. * Cleanse us of our sins, O Lord; * 
pardon our transgressions, O Master; * look upon our weaknesses and heal 
them, O Holy One; ** for the sake of Your Name.

A: Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
B: † Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
A: Now and forever and ever. Amen.

B: Our Father, who art in heaven, * hallowed be Thy name. * Thy kingdom 
come, * Thy will be done * on earth as it is in heaven. * Give us this day 
our daily bread, * and forgive us our trespasses * as we forgive those who 
trespass against us. * And lead us not into temptation ** but deliver us from 
evil.

Priest: For the kingdom, the power and the glory are yours, † 
Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever.

People: Amen.



МОЛЕБЕНЬ ДО ХРИСТА МИЛОСЕРДНОГО
З Нагоди Року Божого Милосердя

Диякон: Благослови, владико.
Ієрей: † Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на 
віки віків.
Люди: Амінь.

A: † Слава Тобі. Боже наш, слава Тобі.
B: 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.

A: † Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
B: † Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
A: † Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.

B: † Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,
A: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

B: Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, 
прости беззаконня наші; Святий, посіти і зціли немочі наші імени твого 
ради.

A: Господи, помилуй. (Тричі)
B: † Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,
A: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

B: Отче наш, Ти, 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 днесь; і прости нам довги наші, як і ми прощаємо 
довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.

Ієрей: Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, † Отця, і Сина, і 
Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Люди: Амінь.



EXALTATION

We extol You * O life-giving Christ * for You have deigned to 
make us partakers ** of Your infinite mercy.

Verse: What shall I render unto the Lord * for all that He has 
rendered unto me?
 We extol You…
Verse: My heart hopes in Him * and He helps me.
 We extol You…
Verse: Create in me a pure heart, O God * and renew a right 
spirit within me.
 We extol You…

† Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit * 
Now and forever and ever, Amen.
 We extol You…

PROKEIMENON

Deacon: Let us be attentive.
Priest: † Peace be with all.
Deacon: Wisdom. Let us be attentive.

(Tone 4) I will sing of Your mercies forever, O Lord **
from generation to generation. (Psalm 88:2)

Verse: For You have said: Mercy shall be built up for ever. 
(Psalm 88:3)

Deacon: Let us pray to the Lord.
People: Lord, have mercy.

Priest: For You, our God, are holy, and we give glory to You,
† Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever.

People: Amen.



ВЕЛИЧАННЯ

Величаємо Тебе, * життєдавче Христе, * бо удостоїв Ти нас бути 
причасниками ** безмежного милосердя твого.

Стих: Що віддам Господеві * за все, що він воздав мені?
 Величаємо Тебе…
Стих: На нього уповає серце моє * і він допоможе мені.
 Величаємо Тебе…
Стих: Серце чисте утвори в мені, Боже, * і духа правого обнови в 
нутрі моєму.
 Величаємо Тебе…

† Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і повсякчас, і на 
віки віків. Амінь.
 Величаємо Тебе…

ПРОКІМЕН

Диякон: Будьмо уважні.
Ієрей: † Мир всім.
Диякон: Премудрість, будьмо уважні.

(Глас 4) Милості Твої, Господи, * повік оспівуватиму, з роду в рід 
(Пс. 88,2).

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується 
(Пс. 88,3).

Диякон: Господу помолімся.
Люди: Господи, помилуй.

Ієрей: Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, † 
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Люди: Амінь.



“LET EVERYTHING THAT BREATHES”

(Tone 4) Let everything that breathes * gives praise to the Lord.

Verse: Praise God in His holy places.
Verse: Praise God in the firmament of His power.

GOSPEL
Deacon: That we be deemed worthy of hearing the Holy Gospel, 
let us pray to the Lord.
People: † Lord, have mercy. (Thrice) 
Priest: Wisdom, stand aright, let us listen to the Holy Gospel. † 

Peace be with all.

People: And with your spirit.
Deacon: A reading from the Holy Gospel according to Luke.
People: † Glory be to You, O Lord, glory be to You.
Priest: † Let us be attentive.

Gospel of Luke 10: 25-36
At that time, a lawyer stood up to put [Jesus] to the test, saying, “Teacher, 
what shall I do to inherit eternal life?” He said to him, “What is written in the 
law? How do you read?” And he answered, “You shall love the Lord your God 
with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with 
all your mind; and your neighbor as yourself.” And he said to him, “You have 
answered right; do this, and you will live.” But he, desiring to justify himself, 
said to Jesus, “And who is my neighbor?” Jesus replied, “A man was going 
down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him 
and beat him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest 
was going down that road; and when he saw him he passed by on the other 
side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed 
by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he 
was; and when he saw him, he had compassion, and went to him and bound 
up his wounds, pouring on oil and wine; then he set him on his own beast 
and brought him to an inn, and took care of him. And the next day he took 
out two denarii and gave them to the innkeeper, saying, `Take care of him; 
and whatever more you spend, I will repay you when I come back.’ Which of 
these three, do you think, proved neighbor to the man who fell among the 
robbers?” He said, “The one who showed mercy on him.” And Jesus said to 
him, “Go and do likewise.”

People: † Glory be to You, O Lord, glory be to You.



«ВСЯКЕ ДИХАННЯ»

(Глас 4) Всяке дихання * нехай хвалить Господа.

Стих: Хваліте Бога у святинях його.
Стих: Хваліте його у тверді сили його.

ЄВАНГЕЛІЄ
Диякон: Щоб сподобилися ми слухання святого євангелія, 
Господа Бога молім.
Люди: † Господи, помилуй. (Тричі)
Ієрей: Премудрість, прості, вислухаймо святого євангелія. † 

Мир всім.

Люди: І духові Твоєму.
Диякон: Від Луки святого євангелія читання.
Люди: † Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Ієрей: † Будьмо уважні.

Євангеліє Луки 10, 25-36:
Того часу якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже: 
“Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути?” А Ісус мовив до 
нього: “В законі що написано? Як там читаєш?” Озвався той і каже: “Люби 
Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою 
твоєю і всією думкою твоєю; а ближнього твого, як себе самого.” “Ти 
добре відповів”, сказав Ісус, “роби це й будеш жити.” Та той, бажаючи 
себе самого виправдати, каже до Ісуса: “А хто мій ближній?” Мовив 
тоді Ісус, кажучи: “Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону й 
потрапив розбійникам, що його обдерли й побили тяжко та й пішли геть, 
зоставивши півмертвого. Випадком ішов якийсь священик тією дорогою; 
побачив він його й, збочивши, пройшов мимо. Так само й левіт прийшов 
на те місце, глянув на нього й пройшов мимо. Але один самарянин, 
що був у дорозі, зненацька надійшов (на нього) й, побачивши його, 
змилосердився. Він приступив до нього, перев’язав йому рани, полив їх 
оливою і вином; потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду й 
доглянув за ним. На другий день він вийняв два динари, дав їх господареві 
й мовив: Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу 
тобі, коли повернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, 
що потрапив розбійникам у руки?” Він відповів: “Той, хто вчинив над ним 
милосердя.” Тоді Ісус сказав до нього: “Іди і ти роби так само.”

Люди: † Слава Тобі, Господи, слава Тобі.



STICHERA

(Tone 4) Because of the first sin of trangression, * we have 
travelled from a life of heavenly joy and sweetness onto the 
pathways of “dishonor” (falsehood). * Stripped naked by our 
transgressions of the clothing of virtues and a praiseworthy life, 
* we are fallen as those among thieves. * Having sinned against 
Your saving teachings, * we have become half-dead. * But, 
we pray to You, O Master, * Who in Your divinity are without 
passions and sufferings, * and, being born of Mary, * joined 
Yourself to our sufferings from the passions: * heal our wounds, 
which are caused by sin, * and pour out upon us Your boundless 
mercy, O Lover of Mankind, ** surrounding us with Your healing 
care.

 Verse: I have lifted up my eyes to You enthroned in 
heaven. Behold, as the eyes of servants are on the hands of their 
masters, as the eyes of a maid are on the hands of her mistress, 
* so are our eyes on the Lord our God, until He has mercy on us.

Since You are compassionate, * You have taken pity on me, 
and saved me, O Christ my Savior, * when I had been painfully 
scourged by the thieves; * and, instead of the two silver pieces, 
** You have given Your soul and body as a ransom for me.

 Verse: Have mercy on us, O Lord, have mercy on us; for 
we have been filled with shame; * our soul is all too full of the 
mockery of the rich, of the contempt of the proud.

Banished from Your straight path through the passions, * in my 
wretchedness, I have fallen headlong down into the pit. * The 
Levite and the priest, passing by together, turned from me with 
disdain; * but You, O Christ, have taken pity on me. * Tearing up 
the record of my sins with the weapon of the Cross, * You have 
freed me from the passions and glorified me, * enthroning me 
beside the Father. * And so I cry aloud: ** O Lord, beyond my 
understanding, glory be to You!



СТИХИРИ

(Глас 4) Через перший гріх переступу від райських радощів 
і насолоди * ми перейшли до безчесного життя. * Обнажені 
прогрішеннями з чеснот і похвального життя, * ми немов 
між розбійників попали. * Прогрішившись проти твоїх 
спасенних навчань, * ми стали напівмертвими. * Але молимо 
тебе, народженого з Марії, безстрасного Владику, * що 
став близький нашим стражданням: * Обв’яжи наші рани, 
спричинені гріхом, * і зливай на нас, як чоловіколюбець, 
своє безмірне милосердя, ** оточуючи нас твоїм цілющим 
піклуванням.

 Стих: До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш 
на небі. Як очі слуг на руки свого пана і як очі слугині – на 
руки своєї господині, * так очі наші дивляться на Господа, 
Бога нашого, поки не змилосердиться над нами.

Як істинно Милосердний, * Христе Спасе, змилувавшись, спас 
єси мене, * тяжко ушкодженого ранами від розбійників, * 
віддавши Душу й Тіло Своє на викуп мій, ** як два динарії.

 Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто 
ми наситилися зневаги. * Надто наситилася душа наша 
глузування ситих, зневаги гордих.

Через пристрасті окаянна душа моя * зійшла з правильної 
Твоєї дороги і впала в яму. * Левіт зі священиком, побачивши 
мене, пройшли мимо, * але ти, Христе, змилувався надо 
мною. * Зброєю свого хреста знищив ти гріховну розписку, * 
осяяв мене безстрастям та посадив поруч Отця. * Тому кличу 
до тебе: ** Недосяжний Господи, слава тобі!



(Tone 2) † Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy 
Spirit, * now and forever and ever, Amen.

O Most kind Father, and Son, the Word of the Father, * and You, 
Holy Spirit, uncreated Being, * Who contain the source of mercy 
* and Who pour out bottomless grace and streams of bounties! 
* Receive our prayer and supplication, * grant forgiveness to all 
sinners, ** being a merciful God, and the Lover of Mankind.

LITANY OF FERVENT SUPPLICATION

Deacon: Have mercy on us, O God, according to your great mercy, we pray 
You: hear us and have mercy.

People: Lord, have mercy. (thrice)

Deacon: We also pray to the Lord our God, that He hear the voice of us 
sinners praying, and that He have mercy upon us, His servants, delivering 
us from every sorrow, trouble, anger, and misery, and from all spiritual and 
bodily illnesses, and that He grant us health for many years. Let us all say: 
graciously hear us and have mercy.

People: Lord, have mercy. (thrice)

Deacon: We also pray that He deliver this city (or: village) and this holy 
church, and every city, village, and country from hunger, destruction, 
earthquake, flood, hail, fire, sword, foreign invasion, and civil war, that He be 
merciful, kind, helpful, good, and the Lover of Mankind, that He turn away 
from us all of His wrath, which approaches us, and that He deliver us from 
that which is according to His righteous retribution, and that He have mercy.

People: Lord, have mercy. (twelve times)

Deacon: We also pray that the Lord hear the voice of us sinners praying, 
and have mercy.

People: Lord, have mercy. (thrice)



(Глас 2) † Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче предобрий і Сину, Слово Отчеє, * і Душе Святий, 
нестворене єство, * що маєш джерело милосердя * і 
виливаєш бездонні благодаті, і потоки щедрот! * Прийми 
нашу молитву й моління, ** подай усім грішникам прощення, 
як Бог щедрий і чоловіколюбний.

ЄКТЕНІЯ

Диякон: Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось Тобі, 
вислухай і помилуй.

Люди: Господи, помилуй. (Тричі)

Диякон: Ще молимось Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос 
моління нас, грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої 
скорби, біди, гніву й нужди, і всякої болізні душевної і тілесної, і дарував 
нам здоров’я з довголіттям, промовмо всі: Скоро вислухай і милостиво 
помилуй.

Люди: Господи, помилуй. (Тричі)

Диякон: Ще молимось, щоб зберегтися городові цьому (селу цьому) 
і святому храму цьому, і всякому городові, селу і країні, від голоду, 
загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців 
і міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний і 
добропомічний, благий і чоловіколюбний Бог наш, і відвернув увесь 
гнів свій, що наступає на нас, і ізбавив нас від належної праведної своєї 
погрози, і помилував нас.

Люди: Господи, помилуй. (x 12)

Диякон: Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас, 
грішних, і помилував нас.

Люди: Господи, помилуй. (Тричі)



Priest: Hear us, O God our Savior, hope of all the ends of the earth, 
and of those far away at sea, and, O Merciful One and Master, be 
merciful on account of our sins and have mercy upon us. For you are 
a merciful and loving God, and unto You do we render glory, to the † 
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and 
ever.

People: Amen.

Deacon: Bowing our heads (and bending our knees), let us pray to the 
Lord.

People: Lord, have mercy.

PRAYER

Priest: О Christ our God, Who sustain all and restore the fallen!  
Without leaving the bosom of the Father, You condescended to us 
bу taking flesh from the holy Virgin Mary; and thus, coming into the 
world, so that You might make our nature worthy of Your care.  It had 
fallen prey to the bodiless and soul-slaying thieves, who stripped it 
of “incorruption” (everlasting life), and severely wounded it.  But You 
restored it to the ancient fatherland!  You Yourself, O Master, cure 
the unseen bruises [of our bodies] and bind up the wounded [desires, 
thoughts and feelings within our] souls by Your precious blood, which 
You shed for us, as well as by Your Holy “Anointing” (chrismation), 
which You granted to us.  Deliver us from the unceasing attacking 
blows of invisible enemies, who, in their desire to deprive us of Your 
grace, hasten to rob us of our faith and hope in You.  Do not divest 
us of Your Love-for-Mankind, which is our only all-em¬bracing and 
saving place of healing, so that being healed and cleansed from every 
reproach, we may be made worthy of the calling of the Church of the 
First-Born, whose names are inscribed in the Heavens.  For, You, Who 
are the Physician of both visible and invisible illnesses, are also our 
God and Savior, and we give glory to You, together with Your eternal 
Father and Your † all-holy, good and life-giving Spirit, now and 
forever, and ever.

People: Amen.



Ієрей: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання 
всіх кінців землі і тих, що на морі далеко, і, Милостивий, 
будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй 
нас. Бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі 
славу возсилаємо, † Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і 
повсякчас, і на віки віків.

Люди: Амінь.

Диякон: З умилінням усі голови (і коліна) приклонивши, 
Господу помолімся.

Люди: Господи помилуй.

МОЛИТВА

Ієрей: Христе Боже наш, що підтримуєш всіх падаючих, 
повалених же піднімаєш, Невіддільно Єдинороджений 
з Отцівського лона і воплочений від святої Діви Марії, 
що в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування Свого 
і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка 
піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, 
і позбавилась нетління і ними тяжко поранену була! Ти, 
Владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев’яжи рани 
душевні чесною Твоєю Кров’ю, що пролив Ти за нас, і 
святим Твоїм помазанням, яке нам дарував Ти; і ізбав нас 
від поразок, що безперестанку наносяться нам невидимими 
силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в Тебе 
і надію, і бажають змити з нас благодать Твою; не позбав 
нас чоловіколюбства і спасительного лікування Твого, щоб, 
зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися 
звання первородних, написаних на Небесах, бо Ти – Лікар 
невидимих і видимих недуг. Бо Ти є Бог наш, і тобі славу 
віддаємо, з безначальним Твоїм Отцем, і † пресвятим і благим 
і життядайним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Люди: Амінь.



DISMISSAL

Deacon: Wisdom.

People: More honorable than the Cherubim, * and by far more 
glorious than the Seraphim. * Ever a Virgin you gave birth to God 
the Word. ** O true Mother of God, we magnify you.

Priest: † Glory be to You, O Christ our God, our Hope, Glory be to 
You.

People: † Glory be to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, * Now and forever and ever. Amen. * Lord, have mercy; 
Lord, have mercy; Lord, have mercy. ** (Master) Give the blessing.

Priest: † Christ our true and merciful God, [risen from the dead],  
through the prayers of His immaculate Mother, of our venerable 
and God-bearing fathers, and of all the saints, will have mercy and 
save us, for He is good and loves mankind.

People: Amen.



ВІДПУСТ

Диякон: Премудрість.

Люди: Чеснішу від херувимів * і незрівнянно славнішу від 
серафимів, * що без зотління Бога Слово породила, ** сущу 
Богородицю, Тебе величаємо.

Ієрей: † Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.

Люди: † Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, * і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь. * Господи, помилуй; Господи, 
помилуй; Господи, помилуй. ** (Владико) Благослови.

Ієрей: † Христос [що воскрес із мертвих], милостивий 
і істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, 
преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, помилує 
і спасе нас, як благий і чоловіколюбець.

Люди: Амінь.




