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1-а Неділя по Зісланні Св. Духа Неділя Всіх Святих. 
 
 

Тропар (глас 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,* і триденне погребення 
прийняв Ти,* щоб нас звільнити від страждань.* Життя і воскресіння 
наше,*Господи, слава Тобі. 
 
Тропар (глас 4): У всьому світі мучеників твоїх кров'ю,* як багряницею і виссоном,* 
церква твоя прикрасилася* і через них воскликує тобі, Христе Боже:* Людям твоїм 
щедроти твої зішли,* мир громаді твоїй даруй* і душам нашим велику милість. 
 
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
 
Кондак (глас 8): Як початки єства насадителеві творіння* вселенна приносить тобі, 
Господи, богоносних мучеників.* Їх молитвами в мирі глибокому церкву твою, 
громаду твою,* Богородиці ради, збережи,* Многомилостивий. 
 
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). 

Апостол: (Євр 11,33-12,2): Браття, всі святі вірою підбили царства, чинили 
справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, 
вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, 
наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. 
Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. 
Інші наруг і бичів зазнали та ще й кайданів і в'язниці; їх каменовано, розрізувано 
пилою, брано на допити; вони вмирали, мечем забиті; тинялися в овечих та козячих 
шкурах, збідовані, гноблені, кривджені; вони, яких світ був невартий, блукали 
пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали 
добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб 
вони не без нас осягли досконалість. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику 
хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо 
витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючися пильно в Ісуса, 
засновника й завершителя віри, який, замість радости, що перед ним була, витерпів 
хрест, на сором не звертаючи уваги, і який возсів праворуч Божого престолу. 
 
Алилуя (глас 4): Алилуя, aлилуя, aлилуя! 
Стих: Візвали праведні, і Господь вислухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх (Пс 
33,18). 
Стих: Багато скорбот у праведних і від усіх них ізбавить їх Господь (Пс 33,20). 
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Євангеліє: (Мт 10,32-33. 37-38. 19,27-30): Сказав Господь своїм учням: "Кожний, хто 
визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем небесним. Хто ж мене 
зречеться перед людьми, того й я зречусь перед Отцем моїм небесним. Хто любить 
батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або 
дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого хреста й не йде 
слідом за мною, той недостойний мене." Тоді озвався Петро і сказав до нього: "Ось 
ми покинули все й пішли за тобою; що будемо за те мати?" Ісус відповів їм: "Істинно 
кажу вам: Ви, що пішли за мною: як новий світ настане, коли Син Чоловічий сяде на 
престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити 
дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, 
сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя вічне 
матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні – першими." 
 
Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1). 

Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,* правим належить похвала (Пс 32,1). Алилуя 
(х3). 


