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8-а Неділя по Зісланні Св. Духа; Постпразденство Святого 
Переображення Господа Бога i Спаса нашого Ісуса Христа 

 

Антифон 1 

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

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

Стих 2: Голос грому твого в небокрузі, освітили блискавки твої вселенну, 
здригнулася й затремтіла земля (Пс 76,19). 

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

Стих 3: У славу й велич одягнувся ти, приодівся світлом, наче ризою (Пс 103,1-2). 

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

 
 

Антифон 2 

Стих 1: Гори сіонські, ребра північні, город царя великого (Пс 47,3).   
 
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі: Алилуя.   
 
Стих 2:  І увів їх до гори святині своєї, гори тієї, що здобула правиця його (Пс 77,54).   
 
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі: Алилуя.   
 
Стих 3:  Гору сіонську, яку возлюбив, і збудував, як однорога, святилище своє (Пс 77,68-69).   
 
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі: Алилуя.   
 
Слава і нині: Єдинородний Сину: 
 
 

Антифон 3 

Стих 1: Прийдіте, радісно заспіваймо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві 
нашому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі́, співаємо тобі: Алилуя. 

Стих 2: Прийдім з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім Йому. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі́, співаємо тобі: Алилуя. 
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Стих 3: Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. 

Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі́, співаємо тобі: Алилуя. 

 
Тропар (глас 7): 3нищив Ти хрестом Твоїм смерть, відчинив розбійникові рай, 
мироносицям плач на радість перемінив і апостолам звелів проповідувати, що 
воскрес Ти, Христе Боже, даючи світові велику милість. 

Тропар (глас 7): Переобразився ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам твоїм 
славу твою, скільки змогли. Нехай засіяє і нам, грішним, світло твоє повсякчасне, 
молитвами Богородиці, Світлодавче, слава тобі. 

Слава: 
 
Кондак (глас 7): Вже більше влада смерти не зможе людей держати, зійшов бо 
Христос, знищивши і знівечивши сили її, зв’язується ад, пророки ж однодушно 
радіють. З’явився Спас тим, що вірують, промовляючи: Виходьте, вірні, до 
воскресіння. 

І нині: 

Кондак (глас 7): На горі переобразився ти і, скільки змогли, ученики твої славу 
твою, Христе Боже, виділи, щоб, коли побачать, як тебе розпинають, страждання 
зрозуміли добровільне, а світові проповідять, що ти єси воістину Отче сяяння.  
 

Прокімен (глас 7): Господь силу людям Своїм дасть, Господь поблагословить 
людей Своїх миром (Пс 28,11). 

Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, пренесіть Господеві молодих 
баранців (Пс 28,1). 

Прокімен (глас 4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро сотворив Ти (Пс 
103,24). 
 
Апостол: (1Кр 1,10-18) (Неділя) 
Браття, благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили; 
щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні й у 
одній думці. Я бо довідався про вас, мої брати, від людей Хлої, що між вами є 
суперечки. Казку ж про те, що кожен з вас говорить: «Я – Павлів, а я – Аполлосів, а 
я – Кифин, а я – Христів.» Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за 
вас? Або хіба в Павлове ім'я ви христилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не 
охристив, крім Криспа та Ґая, щоб не сказав хтось, що ви були охрищені в моє ім'я. 
Охристив я теж дім Стефана; а більш не знаю, чи христив я когось іншого. Христос 
же послав мене не христити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест 
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Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для 
нас, що спасаємося, сила Божа. 
 
Алилуя (глас 7): Добре вого – прославляти Господа, і співати Твоєму імені, 
Всевишній (Пс 91,2). 

Стих: Звіщати вранці Твою милість, ночами – Твою вірність (Пс 91,3). 

Алилуя: Твої є небеса і твоя є земля (Пс 88,12). (Пс 111,1). 
 
Євангеліє: (Мт 14,14-22) (Неділя) 
У той час, вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв 
їхніх недужих. Якже настав вечір, підійшли до нього його учні й кажуть: “Пусте це 
місце та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі 
поживи.” А Ісус сказав їм: “Не треба їм відходити: дайте ви їм їсти.” Вони ж мовлять 
до нього: “Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві рибі.” Тоді він каже: “Принесіть 
мені їх сюди.” І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, 
підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби, і дав учням, а учні – людям. 
Всі їли до наситу й назбирали куснів, що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих 
же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же 
спонукав учнів увійти до човна й переплисти на той бік раніше від нього, тим часом 
як він відпускав народ. 

Замість Достойно: Величай, душе моя, Господа, що на Таворі переобразився. 

Ірмос (глас 4): Різдво твоє нетлінно явилося, Бог із боків твоїх пройшов, во плоті 
явився на землі і з людьми проживав. Тому тебе, Богородице, всі величаємо. 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах (Пс 148,1). 

Другий: Господи, у світлі лиця твого підемо і в імені твоїм возрадуємося навіки (Пс 
88,16-17). Алилуя (х3). 


