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 Преподобного Теодосія Великого, спільного життя начальника.  
I постпразденство Богоявлення Господа Бога і  

Спаса нашого Ісуса Христа; 11 січень. 
 

Антифон 1 

Стих 1: Во ізході Ізраїлевім із Єгипту, дому Якова із людей варварів;* Стала Юдея 
святиня його, Ізраїль – володіння його (Пс 113,1-2). 

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

Стих 2: Море виділо і побігло, Йордан повернувся назад (Пс 113,3). 

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

Стих 3: Що з тобою, море, що ти побігло, і з тобою, Йордане, що ти повернувся 
назад? (Пс 113,5) 

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
 
Якщо cпіваємо 2ий aнтифон: Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас. 
Як ні то співаємо: Єдинородний Сину 

 
Антифон 3 

Співаємо звичайні третій антифон, але зі приспівom: Спаси нас, Сину Божий, що 
хрестився в Йордані від Івана, співаємо Тобі: Алилуя. 

Тропар (глас 1): Коли в Йордані хрестився ти, Господи,* Троїчне явилося 
поклоніння:* бо Родителя голос свідчив тобі,* возлюбленим Сином тебе називаючи;* і 
Дух у виді голубинім засвідчив твердість слова.* Явився ти, Христе Боже,* і світ 
просвітив, слава тобі. 

Тропар (глас 8): Потоками сліз твоїх ти неродючу пустиню управив,* і з глибини 
зітханнями ти в трудах приніс стократні плоди,* і був ти світильником вселенної,* 
сіяючи чудесами, Теодосіє, отче наш.* Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  
 
Кондак (глас 4): Явився єси днесь вселенній* і світло твоє, Господи, знаменувалося 
на нас,* що зі зрозумінням оспівуємо тебе:* Прийшов єси і явився єси – Світло 
неприступне. 
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І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак (глас 8): Насаджений у дворах Господа твого,* зацвів ти красно 
преподобними твоїми чеснотами* і умножив ти дітей твоїх у пустині,* напоюваних 
струями твоїх сліз,* стадоначальнику божий божественних дворів.* Тому зовемо тобі: 
Радуйся, отче Теодосіє. 

Прокімен (глас 7): Чесна перед Господом* смерть преподобних Його (Пс 115,15). 

Стих: Що віддам Господеві за все, що він воздав мені? (Пс 115,12) 

Апостол: (2Кр 4,6-15): Браття, Бог, який сказав: «Нехай із темряви світло засяє», – 
він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса 
Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є 
від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені; ми в труднощах, та 
ми не втрачаємо надії; нас гонять, та ми не покинуті; ми повалені, та не знищені. 
Увесь час носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашім житті було явним. 
Нас бо ввесь час живими віддають на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним 
у нашім смертнім тілі. І так смерть діє в нас, а життя у вас. Та мавши той самий дух 
віри, про який написано: «Я вірував, тому й говорив», – то й ми віримо, тому й 
говоримо; бо знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, – воскресить і нас з Ісусом 
і поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох 
збагатила подяку на славу Божу. 

Алилуя (глас 6):  
Стих: Блажен муж, що боїться Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс 111,1). 
Стих: Сильне на землі буде сім'я його (Пс 111,2). 

Євангеліє: (Мт 11,27-30): Сказав Господь: "Все передане Мені моїм Отцем, і ніхто не 
знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. 
Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе 
й навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам 
вашим. Ярмо бо моє любе й тягар мій легкий." 

Замість Достойно: Величай, душе моя, Царя Христа, що хрестився в Йордані. 

Ірмос (глас 2): Не зуміє ніякий язик достойно благохвалити, тривожиться й ум, і то 
надсвітній, коли оспівує тебе, Богородице; одначе ти, благая, прийми віру, бо любов 
нашу божественну знаєш, бо ти є християн заступниця, тебе величаємо. 

Причасний: В пам'ять вічну буде праведник,* злих слухів не убоїться (Пс 111,6-7). 
Алилуя (х3). 
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Згідно Галицької традиції, ми співаємо: Всесвіт днесь радістю сповняється, Христос 
хрестився в Йордані. 
Замість “Ми бачили світло істинне…” (x1) “Нехай сповняться уста…” (x3) і “Нехай 
буде ім’я…” (x3). 
 


