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9-а Неділя по Зісланні Св. Духа; Перенесення мощів преподобного Теодосія, 
ігумена Києво-Печерського 

 
Тропар (глас 8): 3 висоти зійшов Ти, Милосердний, і триденне погребення прийняв 
Ти, щоб нас звільнити від страждань. Життя і воскресіння наше, Господи, слава 
Тобі!  

Тропар (глас 8): Піднісся ти до чеснот, змолоду полюбивши монаше життя, бажане 
сміливо осянув, вселився ти в печеру і, прикрасивши життя твоє постом і світлістю, 
в молитвах, як безплотний, пробував ти, в руській землі, як світле світило засіяв ти, 
отче Теодосіє, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. 

Кондак (глас 8): Коли Ти воскрес із гробу, то й померлих підняв, і Адама воскресив; 
радіє Єва воскресінням Твоїм і кінці світу прославляють Твоє з мертвих 
воскресіння, Багатомилостивий. 
 
Слава: 
 
Кондак (глас 3): Звізду руську, блаженного Теодосія, днесь вшануймо, що від сходу 
возсіяла і на захід прийшла, бо всю цю країну чудесами і чеснотами, а всіх нас 
діянням і благодаттю монашого уставу збагатила. 

І нині: 

Богородичний (глас 8): Тобі вибраній Владарці, подячні пісні перемоги співаємо 
ми, врятовані від лиха, слуги Твої, Богородице. Ти, що маєш силу нездоланну, 
захорони нас від усяких бід, щоб звати нам: Радуйся, Невісто, Діво чистая!  
 
Прокімен (глас 8): Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому (Пс 75,12). 

Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім’я Його (Пс 75,2). 

Прокімен (глас 7): Чесна перед Господом смерть преподобних Його (Пс 115,15). 
 
Апостол: (1Кр 3,9-17) (Неділя) 
Браття, ми бо співробітники Божі, ви – Божа нива, Божа будівля. За благодаттю 
Божою, даною мені, я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. 
Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, 
крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує з золота, 
срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, – кожного діло стане явне; день бо 
Господній зробить його явним; бо він відкривається в огні, і вогонь випробовує 
діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той 
прийме нагороду; а коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди; однак він сам 
спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви – храм Божий, і що Дух 
Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм 
Божий святий, а ним є ви. 
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Апостол: (Ев 13,7-16) (Преподобного) 
Браття, Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже; і, дивлячися 
на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора, і сьогодні, і 
навіки Той Самий! Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками. Бо річ добра 
зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користи від них не одержали ті, хто 
за ними ходив. Маємо жертівника, що від нього годуватися права не мають ті, хто 
скинії служить, бо котрих звірят кров первосвященик уносить до святині за гріхи, 
тих м'ясо палиться поза табором, тому то Ісус, щоб кров'ю Своєю людей освятити, 
постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір, і наругу Його 
понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього! Отож, завжди 
приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що Ім'я Його славлять. Не 
забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. 

Алилуя (глас 8): Прийдіте, радісно заспіваймо Господеві, воскликнім Богу, 
Спасителеві нашому (Пс 94,1). 

Стих: Прийдімо з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім 
Йому (Пс 94,2). 

Алилуя: Священики твої зодягнуться в праведність, і преподобні твої 
возраджуються (Пс 131,16). 
 
Євангеліє: (Мт 11,27-29) (Преподобного) 
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. 

Євангеліє: (Мт 14,22-34) (Неділя) 
Передав Мені все Мій Отець. І Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, 
окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Прийдіть до Мене, усі струджені та 
обтяжені, і Я вас заспокою! Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я 
тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. 

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

Другий: В пам'ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться (Пс 111,6-7). 
Алилуя (х3). 


