
 Святителя Григорія Богослова,  
архиєпископа Царгородського; 25 січень.

Тропар (глас 1): Пастирська сопілка твого богословія* перемогла 
труби красномовців,* бо тобі, що дослідив глибини духа,* була 
додана і краса віщування.* Моли ото Христа Бога, отче Григоріє, щоб 
спаслися душі наші.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.

Кондак (глас 3): Богословним твоїм язиком* ти розрушйв видумки 
красномовців, славний;* православія одежою, з висоти тканою, 
ти Церкву украсив,* яку і носить, і з нами, твоїми дітьми, кличе:* 
Радуйся, отче, богословія розуме найвищий.

Прокімен (глас 1): Уста мої промовлять премудрість* і роздуми серця 
мого – розуміння (Пс 48,4).

Стих: Послухайте це, всі народи, почуйте, всі, хто живете по 
вселенній (Пс 48,2).

Апостол: (1Кр 12,7-11): Браття, кожному дається виявлення Духа 
на спільну користь. Одному бо дається через Духа слово мудрости; 
іншому, згідно з тим самим Духом, слово знання; іншому віра у тім 
самім Дусі; іншому дар зцілення у тім єдинім Дусі; іншому сила 
творити чуда; іншому дар пророкування; іншому розпізнавання 
духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення мов. А все це чинить 
один і той же Дух, що розподілює кожному, як він хоче.

 
 
Алилуя (глас 2):  
Стих: Слухайте уважно, люди мої, закону мого, приклоніть вухо 
ваше до слів уст моїх (Пс 77,1). 
Стих: Відкрию у притчах уста мої, звіщу таємне спершу (Пс 77,2).

 Our Holy Father Gregory the Theologian,  
Archbishop of Constantinople (390); January 25.

Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 803

Troparion (Tone 1): Like the shepherd’s flute, O Father Gregory,* your 
theology vanquished the trumpets of orators,* for searching the depths 
of the spirit,* beauty of speech was increased in you.* Pray Christ God 
that our souls may be saved.

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and for 
ever and ever. Amen.

Kontakion (Tone 3): O glorious saint, your tongue, versed in theology,* 
loosed the webs of vain philosophers;* you adorned the Church with a 
robe of true belief woven on high.* Wearing it she cries with us, your 
children:* Rejoice, O Father, highest mind of theology.

Prokimenon (Tone 1): My mouth shall speak wisdom* and the meditation 
of my heart understanding (Ps 48:4).

verse: Hear the things, all you nations; give ear all you inhabitants 
of the world (Ps 48:2).

Epistle: (1Co 12:7-11): Brethren, to each is given the manifestation of 
the Spirit for the common good. To one is given through the Spirit 
the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge 
according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to 
another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of 
miracles, to another prophecy, to another the discernment of spirits, 
to another various kinds of tongues, to another the interpretation of 
tongues. All these are activated by one and the same Spirit, who allots to 
each one individually just as the Spirit chooses.

Alleluia (Tone 2):  
verse: Give heed, O my people, to my law, incline your ears to the words 
of my mouth (Ps 77:1). 
verse: I will open my mouth in parables, and proclaim secrets from of 
old (Ps 77:2).
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Євангеліє: (Ів 10,9-16): Сказав Господь до юдеїв, що прийшли до нього: 
«Я – двері. Хто ввійде крізь мене – спасеться. Увійде він, вийде – і 
знайде пасовисько! Не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, 
вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя – щоб достоту мали. 
Я – добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. 
Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать, – бачить вовка, 
що надходить, та й полишає вівці і біжить геть. А вовк хапає їх і 
розполохує. Бо він – наймит і не турбується вівцями. Я ж – добрий 
пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як Отець мій мене знає, і я 
знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, 
що не з цієї кошари. Я і їх мушу привести, і вчують вони мій голос, – і 
буде одне стадо й один пастир!»

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

Gospel: (Jn 10:9-16): The Lord said to the Jews: “I am the gate. Whoever 
enters by me will be saved, and will come in and go out and find pasture. 
The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may 
have life, and have it abundantly.  ‘I am the good shepherd. The good 
shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand, who is not the 
shepherd and does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves 
the sheep and runs away—and the wolf snatches them and scatters them. 
The hired hand runs away because a hired hand does not care for the 
sheep. I am the good shepherd. I know my own and my own know me, 
just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my 
life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. I 
must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be 
one flock, one shepherd.”

Communion Verse: The just man shall be in everlasting remembrance;* 
of evil hearsay he shall have no fear (Ps 111:6-7). Alleluia! (3x).
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