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Tropar of Sunday, tone 6: The angelic powers 
were at Thy tomb; the guards became as dead 
men.  Mary stood by Thy grave, seeking Thy most 
pure Body. Thou didst capture hell, not being 
tempted by it. Thou didst come to the Virgin, 
granting life. O Lord Who didst rise from the 
dead: glory to Thee! 

Тропар воскресний, голос 6: Ангельські сили 
на гробі Твоїм, і вартові зомліли, і стояла Марія 
у гробі, шукаючи Пречистого Тіла Твого. 
Полонив Ти пекло, не постраждавши від нього; 
зустрів єси Діву, даруючи життя. Господи, що 
воскрес із мертвих, - слава Тобі. 

Tropar of the feast, tone 4: Today is the prelude 
of the good will of God, / of the preaching of the 
salvation of mankind. / The Virgin appears in the 
Temple of God, / in anticipation proclaiming 
Christ to all. / Let us rejoice and sing to her: 
/“Rejoice, O Fulfillment// of the Creator’s 
dispensation!“ 

Тропар Свята, голос 4: Сьогодні початок 
Божого благовоління / і провіщення про 
спасіння людей: / у храмі Божому ясно Діва 
з’являється / і про Христа всім провіщає. / Їй 
же і ми голосно заспіваймо: / радуйся, 
здійснення Творцевого Провидіння. 

Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit,  

Слава Отцю і Сину і Святому Духові,  

Kondak of Sunday, tone 6: When Christ God, 
the Giver of Life, raised all of the dead from the 
valleys of misery with His mighty hand, He 
bestowed resurrection on the human race. He is 
the Savior of all, the Resurrection, the Life, and the 
God of all. 

Кондак воскресний, голос 6: Життядавець 
Христос Бог, животворчою рукою 
воскресивши з темряви безодні всіх померлих, 
подав воскресіння людському родові, - Він бо є 
Спаситель усіх, Воскресіння, Життя і Бог усіх. 

Now and forever and to the ages of ages. Amen. I нинi і повсякчас і на віки вічні, Амінь. 
Kondak, of the feast, tone 4: The most-pure 
Temple of the Savior; / the precious Chamber and 
Virgin; / the sacred Treasure of the glory of God, 
/ is presented today to the house of the Lord. / 
She brings with her the grace of the Spirit, / 
therefore, the angels of God praise her:// “Truly 
this woman is the abode of Heaven!” 

Кондак, Свята, голос 4: Пречистий храм 
Спасів, / дорогоцінний чертог і Діва, / свята 
скарбниця слави Божої, / сьогодні вводиться в 
дім Господній / і вносить з Собою благодать, 
що є в Дусі Божественному; / її оспівують 
ангели Божі; / Вона є оселя небесна. 

Epistle 
Reader:  The Prokimenon in the 6th tone: O Lord, 
save Your people, and bless Your inheritance. 

Читець: Прокимен на голос 6-ий. Спаси, 
Господи, людей Твоїх і благослови насліддя 
Твоє. 

Choir: O Lord, save Your people, and bless Your 
inheritance. 

Хор: Спаси, Господи, людей Твоїх і 
благослови насліддя Твоє. 

Reader:  O Lord, to You will I call. O my God, Читець: До тебе, Господи, взиваю, Боже мій, 



be not silent unto me. не мовчи передо мною. 
Choir: O Lord, save Your people, and bless Your 
inheritance. 

Хор: Спаси, Господи, людей Твоїх і 
благослови насліддя Твоє. 

Reader:  The Prokimenon in the 3rd tone: My soul 
does magnify the Lord, and my spirit has rejoiced 
in God my Savior. 

Читець: Прокимен на голос 3-ий: Величає душа 
моя Господа, і зрадів дух Мій у Бозі, Спасі 
Моїм. 

Choir: My soul does magnify the Lord, and my 
spirit has rejoiced in God my Savior. 

Співці: Величає душа моя Господа, і зрадів 
дух Мій у Бозі, Спасі Моїм. 

EPISTLE 
The Reading is from the Holy Apostle Paul to 

the Galatians 
(Galatians 6:11-18) 

АПОСТОЛ 
До Галатів Святого Апостола Павла 

Читання 
(Галатів 6:11-18) 

Brethren! See with what large letters I have 
written to you with my own hand! As many as 
desire to make a good showing in the flesh, these 
would compel you to be circumcised, only that 
they may not suffer persecution for the cross of 
Christ. For not even those who are circumcised 
keep the law, but they desire to have you 
circumcised that they may boast in your flesh. But 
God forbid that I should boast except in the cross 
of our Lord Jesus Christ, by whom the world has 
been crucified to me, and I to the world. For in 
Christ Jesus neither circumcision nor 
uncircumcision avails anything, but a new 
creation. And as many as walk according to this 
rule, peace and mercy be upon them, and upon 
the Israel of God. From now on let no one 
trouble me, for I bear in my body the marks of 
the Lord Jesus. Brethren, the grace of our Lord 
Jesus Christ be with your spirit. Amen. 

Браття! Бачите, як багато я написав вам 
власною рукою. Тi, якi бажають хвалитися 
плоттю, примушують вас обрiзуватися тiльки 
для того, щоб їх не гнали за хрест Христів, бо 
й самі тi, що обрiзуються, не дотримуються 
закону, але хочуть, щоб ви обрiзувалися, аби 
похвалитися вашою плоттю. А я не бажаю 
хвалитися, хiба тiльки хрестом Господа 
нашого Iсуса Христа, Яким для мене свiт 
розп’ятий i я для свiту. Бо у Христi Iсусi не має 
ваги нi обрiзання, нi необрiзання, а нове 
створiння. Тим, якi живуть за цим правилом, 
мир їм i милiсть та Iзраїлевi Божому. А втiм, 
нiхто не обтяжуй мене: бо я ношу рани 
Господа Iсуса на тiлi моїм. Благодать Господа 
нашого Iсуса Христа з духом вашим, браття! 
Амiнь. 

Brethren! For it is the God who commanded light 
to shine out of darkness, who has shone in our 
hearts to give the light of the knowledge of the 
glory of God in the face of Jesus Christ. But we 
have this treasure in earthen vessels, that the 
excellence of the power may be of God and not 
of us. We are hard-pressed on every side, yet not 
crushed; we are perplexed, but not in despair; 
persecuted, but not forsaken; struck down, but 
not destroyed-always carrying about in the body 
the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus 
also may be manifested in our body. For we who 
live are always delivered to death for Jesus' sake, 
that the life of Jesus also may be manifested in 

Браття! Тому що Бог, Який звелiв, щоб iз 
темряви засяяло свiтло, осяяв нашi серця, щоб 
просвiтити нас пiзнанням слави Божої в особi 
Iсуса Христа. Але скарб цей ми носимо в 
глиняних сосудах, щоб велич сили була 
Божою, а не нашою. Hас звiдусiль тиснуть, але 
ми не стисненi; ми в безвихiдних обставинах, 
але не втрачаємо надiї; нас гонять, але ми не 
покинутi; повалені, але не погублені. Завжди 
мертвiсть Господа Iсуса носимо в тiлi, щоб i 
життя Iсусове вiдкрилося в тiлi нашому. Бо ми 
живi безперестанно вiддаємося на смерть 
заради Iсуса, щоб i життя Iсусове вiдкрилося у 
смертнiй плотi нашiй, тому то смерть дiє в нас, 



our mortal flesh. So then death is working in us, 
but life in you. And since we have the same spirit 
of faith, according to what is written, "I believed 
and therefore I spoke," we also believe and 
therefore speak, knowing that He who raised up 
the Lord Jesus will also raise us up with Jesus, and 
will present us with you. For all things are for 
your sakes, that grace, having spread through the 
many, may cause thanksgiving to abound to the 
glory of God. (ІІ Corinthians 4:6-15) 

а життя у вас. Але, маючи той же дух вiри, як 
написано: «Я вiрував i тому говорив», — i ми 
вiруємо, тому й говоримо, знаючи, що Той, 
Хто воскресив Господа Iсуса, воскресить через 
Iсуса i нас i поставить перед Собою з вами. Бо 
все для вас, щоб благодать‚ примножившись‚ 
тим бiльшу викликала в багатьох вдячнiсть на 
славу Божу. (IІ Коринф’ян 4:6-15) 

 When the reading has been completed 

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, Alleluia, Alleluia! in the 6th, tone: 
He who dwells in the shelter of the most-high will 
abide in the shadow of the heavenly God. 

Читець: Алилуя, на голос 6-ий: Хто живе під 
охороною Всевишнього, той під покровом 
Бога небесного оселиться. 

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

Reader:  He will say to the Lord: My Protector 
and my Refuge; my God, in Whom I trust. 

Читець: Каже він до Господа, Ти 
пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю 
на Нього.            

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

Reader: Listen, O daughter, and see, and incline 
your ear. 

Читець: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили 
вухо Твоє. 

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

GOSPEL 
The Holy Gospel According to St. John 

(John 3:13-17) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Іоана Святого Євангелія Читання 

(Іоана 3:13-17) 

 The Lord said: No one has ascended to heaven 
but He who came down from heaven, that is, the 
Son of Man who is in heaven. And as Moses 
lifted up the serpent in the wilderness, even so 
must the Son of Man be lifted up, that whoever 
believes in Him should not perish but have 
eternal life. For God so loved the world that He 
gave His only begotten Son, that whoever 
believes in Him should not perish but have 
everlasting life. For God did not send His Son 
into the world to condemn the world, but that the 
world through Him might be saved. 

Сказав Господь: Ніхто не сходив на небо, 
тільки Той, Хто зійшов з небес, Син 
Людський, Сущий на небесах. І як Мойсей 
підніс змія в пустелі, так належить піднестися 
Синові Людському, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так 
полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого 
Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, 
не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог 
Сина Свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ 
спасся через Нього. 

At that time, a lawyer asked him a question, 
tempting him, and saying, Teacher, which is the 
great commandment in the law? Jesus said to him, 

У той час: один законник, спокушаючи Його, 
запитав, кажучи: Учителю, яка заповідь 
найбільша в законі? Ісус сказав йому: полюби 



"'You shall love the LORD your God with all 
your heart, with all your soul, and with all your 
mind.' This is the first and great commandment. 
And the second is like it: 'You shall love your 
neighbor as yourself.' On these two 
commandments hang all the Law and the 
Prophets. While the Pharisees were gathered 
together, Jesus asked them, saying, "What do you 
think about the Christ? Whose Son is He?" They 
said to Him, "The Son of David." He said to 
them, "How then does David in the Spirit call 
Him 'Lord,' saying: The LORD said to my Lord, 
Sit at My right hand, Till I make Your enemies 
Your footstool"'? If David then calls Him 'Lord,' 
how is He his Son? And no one was able to 
answer Him a word, nor from that day on did 
anyone dare question Him anymore. (Matthew 
22:35-46) 

Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією 
душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є 
перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна 
до неї: люби ближнього твого, як самого себе. 
На цих двох заповідях утверджується весь 
Закон і Пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус 
спитав їх: що ви думаєте про Христа, чий Він 
Син? Кажуть Йому: Давидів. Говорить їм: то як 
же Давид, у Дусі Божому, зве Його Господом, 
кажучи: сказав Господь Господеві моєму: сиди 
праворуч Мене, доки покладу ворогів Твоїх 
підніжжям ніг Твоїх. Отже, якщо Давид зве 
Його Господом, то як же Він син йому? І ніхто 
не зміг відповісти Йому ні слова; і з того дня 
ніхто вже не смів запитувати Його. (Матфея 
22:35-46) 

INSTEAD OF “IT IS TRULY MEET…,” ЗАДОСТОЙНИК 

The angels beheld the entrance of the Pure One 
and were amazed.// How has the Virgin entered 
into the Holy of Holies? Since she is a living Ark 

of God let no profane hand touch the Theotokos. 
But let the lips of believers unceasingly sing to 
her, praising her in joy with the angel’s song:// 
“Truly, you are more exalted than all, O pure 

Virgin!” 

Ангели, введення Пречистої / бачачи, 
здивувалися, / як то Діва входить / у Святеє 
Святих. Нехай до одушевленного Божого 

кивоту / ніяк не доторкнеться рука скверних; / 
уста ж вірних, Богородиці невпинно / глас 

ангела співаючи, / з радістю хай виголосять: / 
справді вища всіх єси, Діво чистая. 

Communion Hymn: Причасний: 
Praise the Lord from the heavens, praise Him in 
the highest. 

Хваліть Господа з небес, хваліть його в небі. 

I will receive the cup of salvation and call on the 
Name of the Lord. 

Чашу спасіння прийму й ім’я Господнє 
призову 

Alleluia, alleluia, alleluia. Алилуя, алилуя, алилуя. 
 


