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Пасії або Чин божественних 
Страстей Христових 

 
Пассії, або Страсті Христові, правляться урочисто по всій Украї-

ні перші чотири (або й п'ять) п'ятниць Великого Посту, а де важко зіб-
ратися щоп'ятниці, то правляться у неділю, по Св. Літургії чи по Вечі-
рні. 

На середині Церкви ставиться Голгофа, а по боках її спереду - ста-
вники, а позаду неї - аналой з Євангелієм. Коли немає окремої Голго-
фи, то замість неї ставлять більшого Хреста, прибраного чорним. 

 
* * * 

Люди стоять із запаленими свічками. Священик, облачившись у повні 
ризи, тричі вклоняється перед Голгофою її виголошує: 

Священик: Благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас, і на віки 
віків. 

Дяк: Амінь. 
Священик: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Дяк: Алилуя, алилуя, алилуя. (на мелодію «Коли славні учні…» 

див. нижче) 
Хор співає наспівом Страсного Четверга. Священик тихо кадить Вів-

тар, Іконостас й усю Церкву та Голгофу, а хор співає Тропар (Страсного 
Четверга, гл. 2): 

Коли славні учні обмиванням ніг на Вечері просвіщалися,* тоді 
Юда нечестивий, на грошолюбство хворіючи, затуманився* і беззакон-
ним суддям Тебе, праведного Суддю, продав.* Дивись, скарбів люби-
телю, на того, що ради них повісився.* Тікай від душевної ненаситнос-
ті, що на Учителя так наважилась.* Милостивий до всіх Господи, слава 
Тобі! (тричі). 
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ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ 
Священик: В мирі Господеві помолімся. 
Дяк: Господи, помилуй (і так далі після кожного прошення). 
- За мир з висот і за спасіння душ наших Господеві помолімся. 
- За мир всього світу, добрий стан святих Божих Церков і з'єднан-

ня всіх Господеві помолімся. 
- За святий Храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом 

Божим входять до нього, Господеві помолімся. 
- За святішого вселенського архиєрея (ім'я), папу Римського, і за 
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блаженнішого патріарха нашого (ім'я), преосвященнішого митропо-
лита нашого Кир (ім'я) і боголюбивого єпископа нашого Кир (ім'я), 
чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за весь причет і людей, Гос-
подеві помолімся. 

- За Богом бережений народ наш, за правління і все військо Гос-
подеві помолімся. 

- За місто це (за село це, за святу обитель цю) і за всяке місто, краї-
ну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся. 

- За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні Господе-
ві помолімся. 

- За плаваючих, подорожуючих (на землі і в повітрі), недужих, 
страждаючих, полонених, і за спасіння їх Господеві помолімся. 

- Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву, нужди Господеві 
помолімся. 

- Щоб Господь Бог спас і помилував старих і молодих, убогих, си-
ріт і вдовиць, і тих, що у хворобі і в журбі, у бідах і в скорботах, у при-
годах і в полоні, у в'язницях і в засланнях, а особливо тих, що терплять 
гоніння Христа ради й ради віри Православної від людей безбожних, 
від відступників та єретиків, і щоб Господь згадав про переслідуваних, 
відвідав, зміцнив і звеселив їх, і щоб Своєю Божественною силою ско-
ро подав їм поміч, волю й визволення, Господеві помолімся. 

- Щоб Господь Бог спас і помилував тих, хто ненавидить і крив-
дить нас і хто чинить напасті на нас, і щоб не допустив їм загинути че-
рез нас, грішних, Господеві помолімся. 

- Щоб Господь просвітив світлом Божественного пізнання відступ-
ників від православної віри і засліплених погибельними єресями і 
приєднав їх до Своєї Єдиної, Святої, вселенської Апостольської Церк-
ви, Господеві помолімся. 

- Щоб Господь Бог Милосердний заступився за Свою Святу; Все-
ленську Церкву, охоронив її від ворогів видимих і невидимих і щоб по-
слав їй цілющий мир, міцну єдність та славний розвиток, Господеві 
помолімся. 

- Щоб Господь Бог прикладом Своїх страждань послав нам усім в 
цьому пості смиренну покору, міцну терпеливість та братню любов і 
щоб ними ми вдосконалили душу свою для достойної зустрічі Воскре-
сіння Господнього та життя правдиво християнського, Господеві по-
молімся. 

- Щоб Господь Бог згадав і за всіх спочилих в надії на воскресіння й 
вічне життя батьків і братів та сестер наших, що тут лежать, і за право-
славних християн по всіх усюдах і щоб оселив їх зо Святими, де сяє 
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Світло лиця Божого, а нас помилував, Господеві помолімся. 
- Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю Благодаттю. 
- Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю на-

шу Богородицю і Приснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самі 
себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. 

Дяк: Тобі, Господи. 
Священик: Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, От-

цю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас і навіки віків. 
Дяк: Амінь. 

Тропар (гл. 2): 
Спасіння вчинив Ти на землі, Христе Боже,* простерши на Хресті 

пречисті Твої руки* і зібравши всі народи, що кличуть,* Господи, слава 
Тобі. 

Священик: Слава Страстям Твоїм, Господи.      
Дяк: Слава Страстям Твоїм, Господи. 
Священик: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Дяк: Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. 
Священик: Слава Страстям Твоїм, Господи.      
Дяк: Слава Страстям Твоїм, Господи. 
Священик: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Дяк: Нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. 

Ірмос (З-ої пісні Канону Страсної Суботи): 
Тебе, що на водах усю землю повісив недержимо,* побачивши ро-

зп'ятого на лобнім місці,* творіння з жаху великого тремтіло, взиваю-
чи:* «Немає Святого, крім Тебе, Господи». 

МАЛА ЄКТЕНІЯ 
Священик: Ще і ще в мирі Господеві помолімся. 
Дяк: Господи, помилуй.  
Священик: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю 

Благодаттю. 
Дяк: Господи, помилуй. 
Священик: Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Влади-

чицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію, з усіма святими пом'я-
нувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові від-
даймо. 

Дяк: Тобі, Господи. 
Священик: Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і 

Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. 
Дяк: Амінь. 
Далі тропар "Спасіння вчинив сси...", та  
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Слава Страстям Твоїм, Господи (два рази, як вище) 
Ірмос (6-ої пісні Канону Страсної Суботи): 

Узятий був, але не втриманий в утробі китовій Йона,* Твій прооб-
раз, Христе, що на страждання й поховання віддав Себе,* мов із черто-
га, зі звіра вийшов;* дорікав же й варті Своїй:* «Стережете даремно і 
марно, а милість Божу зневажили». 

МАЛА ЄКТЕНІЯ (як вище, і виголос): 
Священик: Бо Ти благий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу во-

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

Дяк: Амінь. 
Тропар (гл. 2): 

«Спасіння вчинив сси серед землі...» (як вище). 
Священик: Будьмо уважні. Мир всім. Премудрість, будьмо уважні. 

Прокімен (гл. 4): 
Дяк: Поділили собі Мої ризи* і за одежу Мою кидали жереб. 
Стих: І за одежу Мою кидали жереб. 
Священик: Господеві, помолімся.  
Дяк: Господи, помилуй. 
Священик: Бо Ти Святий єси, Боже наш, і в святих спочиваєш, і ми 

Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсяк-
час, і на віки віків. 

Дяк: Амінь. Всяке дихання* нехай хвалить Господа. 
Стих: Хваліте Бога у святинях Його. 
Стих: Хваліте Його у тверді сили Його. 
Священик: Щоб сподобилися ми слухання Святого Євангелія, Гос-

пода Бога молім. 
Дяк: Господи, помилуй (тричі, з молебня перед Євангелієм) 
Священик: Премудрість, прості, вислухаймо Святого Євангелія. 

Мир всім. 
Дяк: І духові Твоєму. 
Священик: Від (ім'я) Святого Євангелія читання. 
Дяк: Слава Страстям Твоїм, Господи (всі вклоняються). 
Священик: Будьмо уважні. 
Читається Євангеліє: на 1-й Пассії – від Матфея (розділи 26 і 27); на 

2-й Пассії – від Марка (розділи 14 і 15); на 3-й Пассії – від Луки (розділи 22 і 
23); на 4-й Пассії – від Івана (розділи 13, 14, 15, 16, 17), а де буває ще й Вели-
ка Пассія, то – від Івана (розділи 18 і 19). Замість Євангелія можна чита-
ти «Акафіст Божественним Страстям Христовим» або «Плач Прес-
вятої Богородиці» Страсної П'ятниці (проповідь у такому разі є перед 
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Пассією). Після закінчення Євангельського читання: 
Дяк: Слава довготерпінню Твоєму, Господи (всі вклоняються).  
Виголошується Проповідь, а після неї: 

ЄКТЕНІЯ УСИЛЬНОГО БЛАГАННЯ 
Священик: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, моли-

мось Тобі, вислухай і помилуй. 
Дяк: Господи, помилуй (тричі, після кожного прошення). 
Священик: Ще молимось за святішого вселенського архиєрея 

(ім'я), папу Римського, і за блаженнішого патріярха нашого (ім'я), 
преосвященнішого митрополита нашого Кир (ім’я) і боголюбивого 
єпископа нашого Кир (ім'я), за тих, що служать і послужили у святім 
храмі цім, і за отців наших духовних, і всю у Христі братію нашу. 

-  Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за 
все військо. 

-  Ще молимось за предстоячих людей, що очікують від Тебе вели-
кої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх пра-
вославних християн. 

Священик: Бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу 
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки 
віків. 

Дяк: Амінь. 
Священик: Слава Страстям Твоїм, Господи.      
Дяк: Слава Страстям Твоїм, Господи. 
Священик: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Дяк: Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. 
Священик: Слава Страстям Твоїм, Господи.      
Дяк: Слава Страстям Твоїм, Господи. 
Священик: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Дяк: Нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. 

Ірмос (9-ої пісні Канону Страсної Суботи, гл. 6): 
 Не ридай наді мною, Мати,* бачивши в гробі Сина, що Його Ти в 

лоні зачала безсіменно;* бо воскресну і прославлюся,*  і вознесу зо сла-
вою безупинно, як Бог, тих,* що з вірою і любов'ю Тебе величають. 
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ПРОХАЛЬНА ЄКТЕНІЯ 

Священик: Сповнім молитву нашу Господеві. 
Дяк: Господи, помилуй. 
- Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю Благодаттю. 
- Дня всього звершеного, святого, мирного й безгрішного у Госпо-

да просім. 
Дяк: Подай, Господи (після коленого прошення). 
- Ангела миру, вірного наставника, хоронителя душ і тіл наших у 

Господа просім. 
- Прощення й відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа 

просім. 
- Доброго і пожиточного душам нашим і миру для світу у Господа 

просім. 
- Осталий час життя нашого в мирі й покаянні скінчити у Господа 

просім. 
Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, 

мирної, і доброго одвіту на страшнім судищі Христовім просім. 
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Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу 
Богородицю і Приснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самі 
себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. 

Дяк: Тобі, Господи. 
Священик: Щедротами єдинородного Сина Твого, що з Ним бла-

гословен єси, з Пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, 
нині, і повсякчас, і на віки віків. 

Дяк: Амінь. 
Свящепик: Мир всім.  
Дяк: І духові Твоєму. 
Священик: Голови наші перед Господом схилім. 
Дяк: Тобі, Господи. 
Священик: Благословенний і препрославлений Христос Бог наш 

завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Дяк: Амінь. 

Тропар (подібний, гл. 2): 
 Благообразний Йосиф, знявши з хреста пречисте тіло Твоє,* 

плащаницею чистою обвив* і, пахощами покривши, у гріб новий по-
ложив. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Священик: Ще і ще, прихиливши голови (і коліна), Господеві по-

молімся! 
Всі стають на коліна. Священик читає оцю Молитву до Господа на-

шого Ісуса Христа, на Хресті розп'ятого: 
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Молитва 
На Хресті ради нас прибитий, Ісусе Христе, Єдинородний Сину 

Бога Отця, невичерпна Безодне милості, любові й щедрот. Я знаю, що 
Ти за гріхи мої, через милість Свою невимовну, зволив пролити на 
Хресті Свою Кров, яку я, окаянний і невдячний, своїми огидними вчи-
нками досі ногами топтав та ставив нізащо. 

Тому з глибини беззаконня та скверни своєї дивлюсь я очима ду-
ховними нині на Тебе, свого Відкупителя, розп'ятого на Хресті, з поко-
рою й вірою в Страсті Твої, повні Благодаті Твоєї, і кидаюсь ниць пе-
ред Тобою, і благаю відпущення провин та направи гидкого мого жит-
тя. 

На Хресті прибитий, вислухай наше благання, споглянь на народ 
наш, споглянь на всі муки та рани його і пошли йому долю щасливу, 
спокійне життя та мир у Церкві його. Нехай Твоя Кров Божественна, 
пролита за нас на Хресті, омиє всіх нас від великих страждань, які тер-
пимо всі ми за наші провини, бо вже сил у нас немає терпіти, бо вже 
нашими слізьми гіркими покрилась вся наша рідна земля. 

Заступися, о Господи наш Милостивий, за Церкву Святу Свою, 
спаси та охорони її від ворогів, видимих і невидимих, і пошли їй Свій 
мир Святий, міцну єдність та розвиток славний. 

Будь милостивий до мене, Владико й мій Судде, не відкинь Ти ме-
не від лиця Свого і рукою Своєю всесильною пригорни мене до Себе, 
й постав на дорогу правдивого покаяння, щоб я відтепер міг покласти 
початок свого спасіння... 

Своїми Божественними стражданнями втихомир пристрасті тіла 
мого. Пролитою Кров'ю Своєю очисти всі скверни моєї душі. Розп'ят-
тям Своїм розіпни мене від світу з його спокусами та пожадливостя-
ми. Своїм Хрестом закрий мене від ворогів невидимих, що ловлять 
мою душу. Своїми ногами пробитими відверни ноги мої від усякої лу-
кавої дороги. Руками Своїми пробитими стримай руки мої від усякого 
вчинку, для Тебе невгодного.  

Прибитий тілом, прибий до страху моє тіло, щоб я відхилявся від 
злого і чинив Тобі добре. Ти, що схилив на Хресті Свою голову, нахили 
до покори мою горду земну пиху. Терновим вінком Своїм охорони мої 
вуха, щоб нічого не чути мені, крім чесного. Ти, що устами Своїми 
спробував жовч, поклади охорону нечистим устам моїм. Ти, що маєш 
проколоте серце списом, створи серце чисте в мені. Солодко рань ме-
не всього всіма Своїми Ранами до любові Твоєї, щоб Тебе, свого Госпо-
да, я полюбив усією душею своєю, усім серцем своїм, усією силою й 
усією думкою. 
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Дай мені Себе, Чужинця, що не має де голови прихилити. Дай 
мені Себе, найдобрішого, що від смерті визволяє душу мою. Дай мені 
Себе, найсолодшого, що своєю любов'ю в скорботах і напастях Мене 
насолоджує, щоб Того, Кого перше ненавидів я, прогнівив, від себе від-
ганяв і до Хреста прибивав, щоб Його тепер я полюбив, прийняв з ра-
дістю й солодко поніс Його Хреста до кінця мого життя. 

Не дай відтепер, Викупителю мій найдобріший, ані жодній вчи-
нитися волі моїй, бо зла й непутяща вона, щоб мені знов не впасти в 
неволю тяжку гріха, який царював у мені, а нехай у мені чиниться 
завжди Твоя добра воля, що спасти мене хоче, і їй я себе доручаю. 

Я ставлю Тебе, мого розп'ятого Господа, перед духовними очима 
мого серця, і благаю і з глибини душі, щоб і тоді, коли я з тлінним ті-
лом своїм розлучатися буду, Самого Тебе на Хресті Твоїм бачив, і щоб 
Ти прийняв мене в руки Свої, заступив і оборонив від повітряних духів 
злоби й оселив з тими грішниками, що добре Тобі догодили своїм по-
каянням. 

На Хресті прибитий, вислухай наше гаряче благання, споглянь 
милостиво на нас, що зібралися в Храмі Святому Твоєму, і благаємо 
слізно Розп'яття Твоє: борони нас усіх Божественною Кров'ю Своєю і 
рятуй нас від ран та недолі тяжкими Страстями Твоїми, а ми будемо в 
повній покорі служити Тобі на віки віків. 

Дяк: Амінь. (Всі встають). 
Священик: Премудрість. Пресвята Богородице, спаси нас. 
Дяк: Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Сера-

фимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, 
Тебе величаємо. 

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, Надіє наша, слава Тобі. 
Дяк: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і 

на віки віків. Амінь. Господи, помилуй (тричі). Благослови. 
Священик: Христос, істинний Бог наш, що ради нас, людей, і ради 

нашого спасіння страшні муки і животворящий Хрест, і вільне погре-
бення терпіти тілом зволив, молитвами Пречистої Своєї Матері, свя-
тих славних і всехвальних Апостолів, святих праведних Богоотців Йоа-
кима й Анни і всіх святих помилує і спасе нас, як Благий і Чоловіко-
любець. 

Дяк: Амінь. Слава Страстям Твоїм, Господи. 
Після цього священик, а після нього і усі люди, смиренно підходять до 

Голгофи чи до Хреста і побожно двічі вклоняються Розп'ятому Христові і 
цілують Хрест. Після цього вклоняються ще раз і відходять. А дяк співає: 
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Стихира Страсної Суботи (гл. 5): 
Прийдіте, вшануймо незабутнього Йосифа,* що вночі прийшов до 

Пилата і Життя всіх випросив:* «Дай мені цього безпритульного, що 
не мав де голови прихилити.* Дай мені цього приходня,* що його 
учень лукавий видав на смерть.* Дай мені цього чужинця,*  за яким, 
ридаючи, голосила його Мати, бачивши на хресті розп'ятого.* і по-
материнському промовляла:* «Ой жалю, Дитино моя!* Ой горе, світло 
моє й улюблене серце моє!* Симеоном бо провіщене в святині, сього-
дні справдилося:* моє серце мечем пробито.* Ти ж на радість Свого 
воскресіння поверни мій плач.»* Поклоняємось страстям Твоїм, Хрис-
те!* Поклоняємось страстям Твоїм, Христе!* Поклоняємось страстям 
Твоїм, Христе,* і святому воскресінню! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кінець, і Богу слава! 
■ 
 


