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Святого апостола Матія; 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. 

Стих 3: Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. 

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

Тропар (глас 3): Апостоле святий Матіє, моли милостивого Бога, щоб відпущення 
прогрішень подав душам нашим. 

Слава: 
 
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. 

І нині: 

Кондак (глас 4): Вістування твоє, що, як світлосяйне сонце, вийшло на ввесь світ, 
просвічує благодаттю Церкву народів, чудоносний Матіє, апостоле.  
 

Прокімен (глас 4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро сотворив Ти (Пс 
103,24). 

Стих: Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мій, Ти вельми 
великий (Пс 103,1). 

Прокімен (глас 8): На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної 
глаголи їх (Пс 18,5). 
 
Апостол: (Ді 1,12-17. 21-26) 

Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько 
Єрусалиму – день ходи в суботу. Увійшовши (в місто), зійшли на горницю, де вони 
перебували, а саме: Петро і Йоан, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, 
Яків Алфеїв і Симон Зилот та Юда, (син) Якова. Всі вони пильно й однодушно 
перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. І 
ставши тими днями Петро серед братів, – зібралось їх разом яких 120, – промовив: 
«Мужі брати! Треба було, щоб збулося Писання, що Дух Святий прорік був устами 
Давида про Юду, який зробився проводирем тих, що схопили Ісуса. Він же був 
прилічений до нас і прийняв частку служіння цього. 

Треба, отже, щоб із цих мужів, що були в нашім товаристві за ввесь той час, коли 
Господь Ісус жив з нами, почавши від хрищення Йоана аж до дня, коли він від нас 
вознісся, – щоб один з них був разом з нами свідком його воскресіння.» І поставили 
двох: Йосифа, що зветься Варсавою, на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, 
сказали: «Ти, Господи, всіх серцезнавче, вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб 
узяти місце тієї служби й апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на 



	   3	  

своє місце. І кинули жереб, жереб же впав на Матія, і його зараховано до 
одинадцятьох апостолів. 
 

Алилуя (глас 8): Твої є небеса і твоя є земля (Пс 88,12). 

Стих: Блаженні люди, що знають заклик твій (Пс 88,16). 

Алилуя: Ісповідять небеса чуда твої, Господи, і істину твою в церкві святих (Пс 
88,6). 

Євангеліє: (Лк 9,1-6) 

У той час, скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу й владу над усіма бісами, й 
оздоровляти недуги, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже й недужих 
лікувати. Він до них промовив: “Нічого не беріть у дорогу: ні палиці, ні торби, ні 
хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там 
перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то виходячи з того міста, 
обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них.” І вийшли вони та, ходячи по 
селах, звіщали Добру Новину й оздоровляли всюди. 
 
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: Господи, у світлі лиця твого підемо і в імені твоїм возрадуємося навіки 
(Пс 88,16-17). 

Другий: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс 
18,5). Алилуя (х3). 


