
The Universal Exaltation of the Precious 
and Life-Giving 

Воздвиження Чесного і 
Животворчого Хреста 

The First Antiphon Антифон 1 
God, my God, attend to me! Why have You 
forsaken me? 

Боже, Боже мій! Зглянься на мене! Нащо 
Ти покинув мене? 

Through the prayers of the Theotokos, O Savior, save 
us! 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

Why are You so far from helping me, from 
the words of my groaning? 

Далеко від спасіння мого слова плачу 
мого. 

Through the prayers of the Theotokos, O Savior, save 
us! 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

O my God, I cry by day, but You do not 
answer; and by night, but find no rest. 

Боже мій, взиваю вдень — і Ти не чуєш; 
вночі — і нема мені спокою. 

Through the prayers of the Theotokos, O Savior, save 
us! 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

You dwell in the sanctuary, the praise of 
Israel. 

Ти ж в святіші живеш, хвало Ізраїля. 
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

Through the prayers of the Theotokos, O Savior, 
save us! 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

Glory to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit, now and ever, and unto ages 
of ages. Amen. 

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

Through the prayers of the Theotokos, O Savior, save 
us! 

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

Second Antiphon Антифон 2 
O God, why do You cast us off forever Навіщо, Боже, відкинув Ти нас назавжди?  
O Son of God, crucified in the flesh, save us who sing 
to You: Alleluia! 

Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розіп’явся, 
співаємо Тобі: Алилуя. 

Remember Your congregation, which You 
have gotten of old! 

Пом’яни людей Твоїх, яких спочатку 
зібрала рука Твоя. 

O Son of God, crucified in the flesh, save us who sing 
to You: Alleluia! 

Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розіп’явся, 
співаємо Тобі: Алилуя. 

Remember Mount Zion, where You have 
dwelt! 

Ти обрав, як жезл насліддя Твого, гору 
Сион, на якій оселився Ти. 

O Son of God, crucified in the flesh, save us 
who sing to You: Alleluia! 

Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розіп’явся, 
співаємо Тобі: Алилуя. 



God is our King before the ages; He has 
worked salvation in the midst of the earth.   

Бог же, Цар наш, раніше віків учинив 
спасіння посеред землі. 

O Son of God, crucified in the flesh, save us who sing 
to You: Alleluia! 

Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розіп’явся, 
співаємо Тобі: Алилуя. 

Glory: now and ever.. Only-begotten Son and 
immortal Word of God… 

Слава: і нині… Єдинородний Сину…  

Third Antiphon Антифон 3 
Reader: The Lord reigns, let the people 
tremble! 

Читець: Господь воцарився — нехай 
бояться народи. 

Tropar: O Lord, save Your people, and 
bless Your inheritance! Grant victories to 
the Orthodox Christians over their 
adversaries; and by virtue of Your Cross,// 
preserve Your habitation! 

Тропар: Спаси, Господи, людей Твоїх і 
благослови насліддя Твоє, перемогу 
православним християнам над 
супротивниками подай і хрестом Твоїм 
охороняй нас, оселю Твою. 

Reader: The Lord reigns, let the people 
tremble! He sits enthroned upon the 
cherubim; let the earth quake! 

Читець: Господь воцарився — нехай 
бояться народи. Возсів на херувимах — 
нехай захитається земля.  

Tropar: O Lord, save Your people…. Тропар: Спаси, Господи, людей Твоїх… 
Reader: The Lord is great in Zion; He is 
exalted over all the people. 

Читець: Господь в Сионі великий і 
високий над усіма людьми.  

Tropar: O Lord, save Your people…. Тропар: Спаси, Господи, людей Твоїх… 
Reader: Bow down in worship to the Lord 
in His holy court! 

Читець: Поклоніться Господу в дворі 
святім Його.  

Tropar: O Lord, save Your people…. Тропар: Спаси, Господи, людей Твоїх… 
The entrance. Далі вхід. 

Deacon/Priest: Wisdom!  Let us attend!  Диякон/Ієрей: Премудрість. Станьмо 
побожно. 

Extol the Lord our God: worship at His 
footstool for He is holy!   

Возносьте Господа Бога нашого і 
поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно 
святе. 

Tropar: O Lord, save Your people…. Тропар: Спаси, Господи, людей Твоїх… 
Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, both now and ever and unto the 
ages of ages. Amen. 

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

Kontakion tone 4: As You were voluntarily 
raised upon the Cross for our sake, grant 
mercy to those who are called by Your 
Name, O Christ God; 

Кондак: глас 4: Вознісся на хрест волею, 
Христе Боже, даруй же щедроти Твої 
новим людям Твоїм, що носять ім’я Твоє. 
Звесели силою Твоєю православних 



make all Orthodox Christians glad by Your 
power, granting them victories over their 
adversaries// by bestowing on them the 
invincible trophy, Your weapon of peace! 

людей, подаючи їм перемогу над 
супротивниками зброєю миру — хрестом 
Твоїм, непоборним знаменом перемоги. 

Instead of the Trisagion: Before Your 
Cross, we bow down in worship, O Master, 
and Your holy Resurrection we glorify. 3x 

Замість Трисвятого… Хресту Твоєму 
поклоняємся, Владико, і святе воскресіння 
Твоє славимо. 3x 

Glory to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit, both now and ever and unto 
the ages of ages. Amen. 

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

and Your holy Resurrection we glorify. і святе воскресіння Твоє славимо. 
Before Your Cross, we bow down in 
worship, O Master, and Your holy 
Resurrection we glorify. 

Хресту Твоєму поклоняємся, Владико, і 
святе воскресіння Твоє славимо. 

PROKIMENON ПРОКИМЕН 
Reader: The Prokimenon in the 7th tone: Extol 
the Lord our God: worship at His footstool 
for He is holy!   

Читець: Прокимен на голос 7-ий: Возносьте 
Господа Бога нашого і поклоняйтеся 
підніжжю ніг Його, бо воно святе. 

Choir: Extol the Lord our God: worship at 
His footstool for He is holy!   

Співці: Возносьте Господа Бога нашого 
і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо 
воно святе. 

Reader: The Lord reigns, let the people 
tremble! 

Читець: Господь воцарився — нехай 
бояться народи.. 

Choir: Extol the Lord our God: worship at 
His footstool for He is holy!   

Співці: Возносьте Господа Бога нашого 
і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо 
воно святе. 

Reader: Extol the Lord our God: Читець: Возносьте Господа Бога нашого 
Choir: worship at His footstool for He is 
holy!   

Співці: і поклоняйтеся підніжжю ніг 
Його, бо воно святе. 

 

EPISTLE 
The Reading is from the First Epistle of 
the Holy Apostle Paul to the Corinthians 

(1 Corinthians 1:18-24) 

АПОСТОЛ 
Перше Послання до Коринф’ян 

Святого Апостола Павла Читання 
(I Коринф’ян 1:18-24) 

 



Brethren! For the message of the cross is 
foolishness to those who are perishing, but 
to us who are being saved it is the power of 
God. For it is written: Where is the wise? 
Where is the scribe? Where is the disputer 
of this age? Has not God made foolish the 
wisdom of this world? For since, in the 
wisdom of God, the world through wisdom 
did not know God, it pleased God through 
the foolishness of the message preached to 
save those who believe. For Jews request a 
sign, and Greeks seek after wisdom; but we 
preach Christ crucified, to the Jews a 
stumbling block and to the Greeks 
foolishness, but to those who are called, 
both Jews and Greeks, Christ the power of 
God and the wisdom of God. 

Браття! Бо слово хресне для загиблих 
безумство є, а для нас, що спасаємось, — 
сила Божа. Бо написано: «Погублю 
мудрiсть мудреців i розум розумних 
вiдкину». Де мудрець? Де книжник? Де 
допитливий вiку цього? Чи не обернув 
Бог мудрiсть свiту цього на безумство? Бо 
коли свiт своєю мудрiстю не пiзнав Бога 
в премудростi Божiй, то угодно було 
Боговi безумством проповiдi спасти 
вiруючих. Бо й юдеї вимагають чудес, i 
еллiни шукають мудрости; а ми 
проповiдуємо Христа розп’ятого, для 
юдеїв спокуса, а для еллiнiв безумство, 
для самих же покликаних, юдеїв i еллiнiв, 
— Христа, Божу силу i Божу 
премудрiсть; 

Priest:  Peace be with you who reads. Священик: Мир тобі. 
Reader:  And with your spirit. Читець: І духові твоєму. 
Deacon:  Wisdom. Диякон: Премудрість. 
Reader: Alleluia, in the 1st, tone: Читець: Алилуя, на голос 1-ий: 
Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: Remember Your congregation, 
which You have gotten of old. 

Читець: Пом’яни людей Твоїх, яких 
спочатку зібрала рука Твоя. 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: God is our King before the ages; 
He has worked salvation in the midst of the 
earth.   

Читець: Бог же, Цар наш, раніше віків 
учинив спасіння посеред землі. 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
GOSPEL 

The Holy Gospel According to St. John 
(John 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Іоана Святого Євангелія Читання 

(Іоана 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35) 
Therefore, when the chief priests and 
officers saw Him, they cried out, saying, 
"Crucify Him, crucify Him!" Pilate said to 
them, "You take Him and crucify Him, for I 
find no fault in Him." The Jews answered 
him, "We have a law, and according to our 
law He ought to die, because He made 

Коли ж побачили Його первосвященики і 
слуги, то закричали: розіпни, розіпни 
Його! Пилат говорить їм: візьміть Його 
ви, і розіпніть; бо я не знаходжу в Ньому 
провини. Юдеї відповіли йому: ми маємо 
закон, і за законом нашим Він повинен 
умерти, тому що зробив Себе Сином 



Himself the Son of God." Therefore, when 
Pilate heard that saying, he was the more 
afraid, and went again into the Praetorium, 
and said to Jesus, "Where are You from?" 
But Jesus gave him no answer. Then Pilate 
said to Him, "Are You not speaking to me? 
Do You not know that I have power to 
crucify You, and power to release You?" 
Jesus answered, "You could have no power 
at all against Me unless it had been given you 
from above. Therefore the one who 
delivered Me to you has the greater sin." 
When Pilate therefore heard that saying, he 
brought Jesus out and sat down in the 
judgment seat in a place that is called The 
Pavement, but in Hebrew, Gabbatha. Now it 
was the Preparation Day of the Passover, and 
about the sixth hour. And he said to the Jews, 
"Behold your King!" But they cried out, 
"Away with Him, away with Him! Crucify 
Him!" Pilate said to them, "Shall I crucify 
your King?" The chief priests answered, "We 
have no king but Caesar!" Then he delivered 
Him to them to be crucified. So they took 
Jesus and led Him away. And He, bearing His 
cross, went out to a place called the Place of 
a Skull, which is called in Hebrew, Golgotha, 
where they crucified Him, and two others 
with Him, one on either side, and Jesus in the 
center. Now Pilate wrote a title and put it on 
the cross. And the writing was: JESUS OF 
NAZARETH, THE KING OF THE JEWS. 
Then many of the Jews read this title, for the 
place where Jesus was crucified was near the 
city; and it was written in Hebrew, Greek, 
and Latin. Now there stood by the cross of 
Jesus His mother, and His mother's sister, 
Mary the wife of Clopas, and Mary 
Magdalene. When Jesus therefore saw His 
mother, and the disciple whom He loved 
standing by, He said to His mother, 
"Woman, behold your son!" Then He said to 

Божим. Пилат же, почувши це слово, ще 
більше злякався. І знов увійшов у 
преторію і сказав Ісусові: звідки Ти? Але 
Ісус відповіді не дав йому. Пилат же каже 
Йому: чи мені не відповідаєш? Хіба не 
знаєш, що я маю владу розіп’ясти Тебе, і 
владу маю відпустити Тебе? Ісус відповів: 
ти не мав би наді Мною ніякої влади, якби 
не було тобі дано звище. Тому більший 
гріх на тому, хто видав Мене тобі. Пилат, 
почувши це слово, вивів Ісуса і сів на 
судилищі, на місці, що зветься 
ліфостротон*, а по-єврейськи — гаввафа. 
Тоді була п’ятниця перед Пасхою, 
близько шостої години. І сказав Пилат 
юдеям: це Цар ваш! Вони ж закричали: 
візьми, візьми і розіпни Його! Пилат 
говорить їм: чи Царя вашого розіпну? 
Первосвященики відповіли: немає в нас 
царя, крім кесаря. І тоді він видав Його їм 
на розп’яття. І взяли Ісуса, і повели. І, 
несучи хрест Свій, Він вийшов на місце, 
що зветься Лобне, по-єврейськи Голгофа; 
там розіп’яли Його, і з Ним двох інших, з 
одного і другого боку, а посередині Ісуса. 
Пилат же написав і напис і виставив на 
хресті. Написано було: Ісус Назорей, Цар 
Юдейський. Цей напис читало багато 
юдеїв, тому що місце, де був розіп’ятий 
Ісус, було недалеко від міста, і написано 
було єврейською, грецькою, римською 
мовами. Біля хреста Ісуса стояли Мати 
Його і сестра Матері Його, Марія 
Клеопова, і Марія Магдалина. Ісус, 
побачивши Матір і ученика, що тут стояв, 
якого любив, говорить до Матері Своєї: 
Жоно! Це — син Твій. Потім каже 
ученикові: це — Мати твоя! І з цього часу 
ученик взяв Її до себе. Після того Ісус, 
знаючи, що вже усе звершилося, щоб 
справдилося Писання, говорить: пити! 
Коли ж спробував оцту Ісус, сказав: 



the disciple, "Behold your mother!" And 
from that hour that disciple took her to his 
own home. After this, Jesus, knowing that all 
things were now accomplished, that the 
Scripture might be fulfilled, said, "I thirst!" 
So when Jesus had received the sour wine, 
He said, "It is finished!" And bowing His 
head, He gave up His spirit. Therefore, 
because it was the Preparation Day, that the 
bodies should not remain on the cross on the 
Sabbath (for that Sabbath was a high day), 
the Jews asked Pilate that their legs might be 
broken, and that they might be taken away. 
Then the soldiers came and broke the legs of 
the first and of the other who was crucified 
with Him. But when they came to Jesus and 
saw that He was already dead, they did not 
break His legs. But one of the soldiers 
pierced His side with a spear, and 
immediately blood and water came out. And 
he who has seen has testified, and his 
testimony is true; and he knows that he is 
telling the truth, so that you may believe.  

звершилось! І, схиливши голову, віддав 
дух. А оскільки тоді була п’ятниця, то 
юдеї, щоб не залишати тіл на хресті в 
суботу [бо та субота була Великдень], 
просили Пилата, щоб перебити їхні 
голінки і зняти їх. Отже, прийшли воїни і 
в першого перебили голінки, і в другого, 
розіп’ятого з Ним. А коли, підійшовши до 
Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не 
перебили в Нього голінок. Але один з 
воїнів списом проколов Йому ребра, і 
відразу витекли кров і вода. І той, що 
бачив, засвідчив, — і свідчення його 
правдиве. Він знає, що говорить правду, 
щоб ви повірили. 
 

(Instead of “It is truly meet…,” we 
sing:) 

Замість Достойно… задостойник 
свята. 

Magnify, O my soul, the most precious 
Cross of the Lord! 

Величай, душе моя, пречистий хрест 
Господній.  

You are a mystical Paradise, O Theotokos, / 
who, though untilled, have brought forth 
Christ; / through Him the life-bearing wood 
of the Cross was planted on earth. / Now at 
its Exaltation, // as we bow in worship 
before it, we magnify you. 

Таємний Ти, Богородице, рай, що 
нерукотворно виростив Христа, Ним же 
хресне живоносне на землі посаджене 
древо. Тому нині, піднесеному Йому 
поклоняючись, Тебе величаємо.Ні сиру, 
ні яєць, ні риби ніхто не повинен 
насмілюватися вживати. 

Communion Hymn: The light of You 
countenance has been signed upon us, O 
Lord.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

Причасний: Яви нам світло лиця Твого, 
Господи. 
Алилуя, алилуя, алилуя. 

 


