Вівторок Світлого Тижня

Bright Tuesday
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 501 & Pg. 511

Літургійні рубрики: Після того, як священик виголошує “Благословенне Царство”
й люди відповідають “Амінь”, священики співають Тропар один раз, а люди його
повторюють. Далі священики співають першу половину, а люди завершують другу.
Так робимо щодня, аж до середи перед четвергом Вознесіння.

Liturgical Instruction: After the priest exclaims “Blessed is the Kingdom” and we have
responded “Amen,” the clergy sing the following Tropar once and the people repeat it.
Then the clergy sing the first half, and we conclude it. This is done every day until the
Wednesday before Ascension Thursday.

Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим,
що в гробах, життя дарував (х3).

Troparion: Christ is risen from the dead, trampling death by death, and
to those in the tombs giving life. (3x)

Антифон 1

First Antiphon

Стих 1: Воскликніте Господеві, вся земле! Співайте ж імені його,
віддайте славу хвалі його (Пс 65,2).

Verse 1: Shout to the Lord, all the earth, sing now to His name, give glory
to His praise (Ps 65:2).

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Refrain: Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us.

Стих 2: Скажіте Богові: Як страшні діла твої, задля великої сили
твоєї підлещуються тобі вороги твої (Пс 65,3).

Verse 2: Say unto God, “How awesome are your works! Because of the
greatness of Your strength Your enemies will flatter you” (Ps 65:3).

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Refrain: Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us.

Стих 3: Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же
співає імені твоєму, Всевишній (Пс 65,4).

Verse 3: Let all the earth worship You and sing to You, let it sing to Your
name, O Most High! (Ps 65:3)

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Refrain: Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us.

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

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and for
ever and ever. Amen.

Якщо cпіваємо 2ий aнтифон: Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси
нас.
Як ні то співаємо: Єдинородний Сину

If the second antiphon is sung: (Refrain: Through the prayers of the Mother of
God O Saviour, save us.) Otherwise we sing: Only-begotten Son...

Антифон 2
Стих 1: Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице твоє на нас і
помилуй нас (Пс 66,2).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі:
Алилуя.
Стих 2: Щоб пізнали ми на землі путь твою, у всіх народах спасення твоє
(Пс 66,3).

Verse 1: God be merciful to us and bless us; make the light of Your face shine
upon us and have mercy on us (Ps 66:2).

Second Antiphon

Refrain: Son of God, risen from the dead, save us who sing to You: Alleluia.
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Verse 2: That we may know Your way upon earth, Your salvation among all
nations (Ps 66:3).

Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі:
Алилуя.
Стих 3: Нехай ісповідують тебе люди, Боже, нехай ісповідують тебе люди
всі (Пс 66,4).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі:
Алилуя.
Слава і нині: Єдинородний Сину:

Refrain: Son of God, risen from the dead, save us who sing to You: Alleluia.
Verse 3: Let the peoples give praise to You, O God, may all the peoples give
praise to You (Ps 66:4).
Refrain: Son of God, risen from the dead, save us who sing to You: Alleluia.
Glory... now... Only-begotten Son...

Антифон 3

Third Antiphon

Стих 1: Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги його, і нехай
тікають від лиця його ті, що ненавидять його (Пс 67,2).

Verse 1 (Soloist): Let God arise, and let His enemies be scattered; let those
who hate Him flee from before His face (Ps 67:2).

Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим,
що в гробах, життя дарував.

Troparion: Christ is risen from the dead, trampling death by death, and
to those in the tombs giving life.

Стих 2: Як іщезає дим, нехай іщезнуть, як тане віск від лиця вогню
(Пс 67, 3).

Verse 2 (Soloist): As smoke vanishes, let them vanish, as wax melts before
the fire (Ps 67:3).

Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим,
що в гробах, життя дарував.

Troparion: Christ is risen from the dead, trampling death by death, and
to those in the tombs giving life.

Стих 3: Так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники
нехай возвеселяться (Пс 67,3-4).

Verse 3 (Soloist): So let sinners perish before the face of God, but let the
righteous be glad (Ps 67:3-4).

Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим,
що в гробах, життя дарував.

Troparion: Christ is risen from the dead, trampling death by death, and
to those in the tombs giving life.

Вхідне: В церквах благословіть Бога, Господа, ви – з джерел ізраїлевих
(Пс 67,27).

Entrance Verse (Soloist): In the churches bless God, the Lord from the
fountains of Israel (Ps 67:27).

Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим,
що в гробах, життя дарував.

Troparion: Christ is risen from the dead, trampling death by death, and
to those in the tombs giving life.

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

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and for
ever and ever. Amen.

Кондак (глас 8): Хоч і у гріб зійшов ти, Безсмертний,* та адову
зруйнував ти силу,* і воскрес єси як переможець, Христе Боже,*
жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся,* і твоїм апостолам мир
даруєш,* падшим подаєш воскресіння.

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.
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Замість Трисвятого: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа
зодягнулися. Алилуя!

Instead of “Holy God...”: All you, who have been baptized into Christ,
you have put on Christ! Alleluia!

Прокімен (глас 3): Величає душа моя Господа і возрадувався дух мій
у Бозі, Спасі моїм (Лк 1,46-47).

Prokimenon (Tone 3): My soul magnifies the Lord, and my spirit has
rejoice in God, my Saviour (Lk 1:46-47).

Стих: Бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині
ублажать мене всі роди (Лк 1,48).

verse: Because He has regarded the humility of His handmaid; for
behold, from henceforth all generations shall called me blessed
(Lk 1:48).

Апостол: (Ді 2,14-21): Тими днями Петро виступив з одинадцятьма,
підняв свій голос і так до них промовив: «Мужі юдейські та всі ви,
мешканці Єрусалиму! Нехай це буде вам відомим, і вислухайте моє
слово: Люди ці не п’яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня.
Але це те, що був сказав Пророк Йоіл: – І буде останніми днями, –
каже Бог, – я виллю мого Духа на всяке тіло. Ваші сини й ваші дочки
будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим
вашим будуть сни снитись. І на слуг моїх і на слугинь моїх я сими
днями виллю мого Духа, і вони будуть пророкувати. І я дам чуда
вгорі на небі, і знаки внизу на землі: кров, вогонь і кіптяву диму.
Сонце обернеться у темряву, місяць у кров, перш, ніж настане день
Господній, великий і славний. А кожний, хто призве ім’я Господнє,
той спасеться.»

Epistle (Act 2:14-21): In those days Peter, standing with the eleven,
raised his voice and addressed them: ‘Men of Judea and all who live in
Jerusalem, let this be known to you, and listen to what I say. Indeed,
these are not drunk, as you suppose, for it is only nine o’clock in the
morning. No, this is what was spoken through the prophet Joel: “In the
last days it will be, God declares, that I will pour out my Spirit upon all
flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young
men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even upon
my slaves, both men and women, in those days I will pour out my Spirit;
and they shall prophesy. And I will show portents in the heaven above
and signs on the earth below, blood, and fire, and smoky mist. The sun
shall be turned to darkness and the moon to blood, before the coming of
the Lord’s great and glorious day. Then everyone who calls on the name
of the Lord shall be saved.”

Алилуя (глас 8):
Стих: Воскресни, Господи, в упокій твій, ти і кивот святині твоєї
(Пс 131,8).
Стих: Клявся Господь Давидові істиною і не відречеться її (Пс
131,11).

Alleluia (Tone 8):
verse: Rise up, Lord, to the place of Your rest, You and the ark of Your
holiness (Ps 131:8).
verse: The Lord swore an oath to David, and will not go back on His
word (Ps 131:11).

Євангеліє: (Лк 24,12-35): У той час Петро встав, побіг до гробниці
й, нахилившись, побачив лиш пов’язки. І повернувсь до себе
(додому), дивуючися тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє
з них ішли в село, на ім’я Емаус, стадій сто шістдесят від Єрусалиму,
і розмовляли між собою про те, що сталось. А як вони розмовляли
та сперечалися між собою, сам Iсус наблизившись, ішов разом з

Gospel: (Luke 24:12-35): At that time Peter got up and ran to the tomb;
stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; then he
went home, amazed at what had happened. Now on that same day two
of them were going to a village called Emmaus, about seven miles from
Jerusalem, and talking with each other about all these things that had
happened. While they were talking and discussing, Jesus himself came
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ними, але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався:
“Що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою?” Ті зупинились,
повні смутку. Озвавсь тоді один з них на ім’я Клеопа, і йому каже:
“Ти бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями
в ньому сталося?” І він спитав їх: “Що таке?” Вони ж йому сказали:
“Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком,
могутнім – ділом та словом перед Богом і всім народом, – та як
наші первосвященики й князі видали його на засуд смертний і його
розіп’яли. А ми сподівались, що це він той, хто має визволити Ізраїля.
До того ж усього ось третій день сьогодні, як це сталось! Деякі з
наших жінок, щоправда, нас здивували: вони пішли були ранесенько
до гробниці, та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли,
що вони бачили ангелів, які їм з’явились і сказали, що він живий.
Деякі ж з наших пішли до гробниці й знайшли так, як жінки
сказали; його ж вони не бачили.” А він промовив до них: “О безумні
й повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли!
Хіба не треба було Христові так страждати й увійти в свою славу?” І,
почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в
усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села,
куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали,
кажучи: “Зостанься з нами, бо вже надвечір, і день уже похилився.”
І він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв
хліб, поблагословив, і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в
них очі, і вони його пізнали. А він зник від них: І казали вони один до
одного: “Чи не палало наше серце в нас у грудях, коли він промовляв
до нас у дорозі та вияснював нам Писання?” І вони рушили негайно й
повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих,
що були з ними, які їм сказали: “Христос справді воскрес і з’явився
Симонові.” І вони розповіли те, що сталося в дорозі і як вони його
пізнали при ламанні хліба.

near and went with them, but their eyes were kept from recognizing
him. And he said to them, ‘What are you discussing with each other
while you walk along?’ They stood still, looking sad. Then one of them,
whose name was Cleopas, answered him, ‘Are you the only stranger in
Jerusalem who does not know the things that have taken place there in
these days?’ He asked them, ‘What things?’ They replied, ‘The things
about Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word
before God and all the people, and how our chief priests and leaders
handed him over to be condemned to death and crucified him. But we
had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this,
it is now the third day since these things took place. Moreover, some
women of our group astounded us. They were at the tomb early this
morning, and when they did not find his body there, they came back
and told us that they had indeed seen a vision of angels who said that he
was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found
it just as the women had said; but they did not see him.’ Then he said
to them, ‘Oh, how foolish you are, and how slow of heart to believe all
that the prophets have declared! Was it not necessary that the Messiah
should suffer these things and then enter into his glory?’ Then beginning
with Moses and all the prophets, he interpreted to them the things about
himself in all the scriptures. As they came near the village to which they
were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him
strongly, saying, ‘Stay with us, because it is almost evening and the day
is now nearly over.’ So he went in to stay with them. When he was at the
table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them.
Then their eyes were opened, and they recognized him; and he vanished
from their sight. They said to each other, ‘Were not our hearts burning
within us while he was talking to us on the road, while he was opening the
scriptures to us?’ That same hour they got up and returned to Jerusalem;
and they found the eleven and their companions gathered together. They
were saying, ‘The Lord has risen indeed, and he has appeared to Simon!’
Then they told what had happened on the road, and how he had been
made known to them in the breaking of the bread.
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Ірмос (глас 1): Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня
на тобі возсіяла. Радій нині і веселися, Сіоне. А ти, Чистая, красуйся,
Богородице, востанням рождення твого.

Instead of “It is truly...” (Pg. 507): 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 (Tone 1): Shine, shine, O new Jerusalem! for the glory of the Lord
has risen upon you! Exult now and be glad, O Zion! And you, O chaste
Mother of God, take delight in the resurrection of your Son.

Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного
споживіть. Алилуя (х3).

Communion Verse: Receive the body of Christ; taste the fountain of
immortality. Alleluia! (3x).

Замість Благословен, хто йде в ім’я Господнє: Христос воскрес із
мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.

Instead of “Blessed is He...”: Christ is risen from the dead, trampling
death by death, and to those in the tombs giving life.

Замість Ми бачили світло істинне: Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.

Instead of “We have seen the true light...”: Christ is risen from the dead,
trampling death by death, and to those in the tombs giving life.

Замість Нехай сповняться: Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (х3).

Instead of “Let our mouths...”: Christ is risen from the dead, trampling
death by death, and to those in the tombs giving life (3x).

Замість Будь ім’я Господнє: Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (х3).

Instead of “Blessed be the name of the Lord...”: Christ is risen from the
dead, trampling death by death, and to those in the tombs giving life
(3x).

Під час відпусту “Христос воскрес” співається один раз (на просту
мелодію) замість “Слава Отцю…”

“Christ is risen” is sung again once (using a simple cord chant) instead of
“Glory be to the Father…” at the dismissal.

Тоді знову співається Тропар “Христос воскрес”, як і на початку
Літургії, але з додатковим закінченням.

Then the Troparion “Christ is risen” is sung as in the beginning of the
Liturgy, but with an additional ending.

Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим,
що в гробах, життя дарував (х3).

Troparion: Christ is risen from the dead, trampling death by death, and
to those in the tombs giving life (3x).

І нам дарував життя вічне, поклоняємось його тридневному
воскресінню.

And to us He has granted life eternal;* we bow down before His
resurrection on the third day

Замість Достойно: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво,
радуйся. І знову кажу: Радуйся. Твій Син воскрес тридневний із
гробу, і мертвих воздвигнув він; люди, веселіться.
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