
Неділя Святих Отців шести вселенських соборів.  
 
 
 

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 8): Препрославлений ти, Христе Боже наш, світила 
на землі - отців наших оснував ти і ними до істинної віри всіх нас 
направив ти. Багатомилосердний,слава тобі.

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 Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Кондак (глас 6): Ти – iз Отця несказанно возсіявший Син – з жени 
родився подвійний єством. Його видячи, не відрікаємося виду 
зображення, але його, благочесно написавши, вірно почитаємо. І 
ради того Церква, держачи істинну віру, цілує ікону вочоловічення 
Христового.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Богородичний (глас 6): 3аступнице християн бездоганна,* 
Посереднице до Творця незамінна,* не погорди молінням грішних,* 
але випереди, як Блага, з поміччю нам,* що вірно Тобі співаємо.* 
Поспішись на молитву і скоро прийди на моління,* заступаючи 
повсякчас, Богородице, тих, що Тебе почитають.

Прокімен (глас 4): Благословен єси, Господи, Боже отців наших,* і 
хвальне, і прославлене ім’я твоє на віки (Дан 3,26).

Стих: Бо праведний єси в усьому, що сотворив ти нам (Дан 
3,27).

Sunday of the Holy Fathers of the  
First Six Ecumenical Councils

Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 353 & Pg. 863 
 
Troparion (Tone 8): You came down from on high, O Merciful 
One,* and accepted three days of burial* to free us from our 
sufferings.* O Lord, our life and our resurrection,* glory be to You. 

Troparion (Tone 8): Christ our God, You are glorified above all, You 
established our fathers as beacons on earth and through them guided all 
of us to the true faith. Glory to You, most compassionate Lord.
 
Kontakion (Tone 8): When You rose from the tomb,* You also raised the 
dead and resurrected Adam.* Eve exults in Your resurrection,* and the 
ends of the world celebrate Your rising from the dead* O most merciful 
One.
 
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
 
Kontakion (Tone 6): The Son who ineffably shone from the Father was 
born two-fold of nature from a woman. Beholding Him, we do not reject 
the image of His form; but depicting it, we revere it faithfully. Therefore 
the Church, holding the true faith, kisses the icon of Christ’s becoming 
man.

Now and for ever and ever. Amen.
 
Theotokion (Tone 6): Undaunted patroness of Christians, O steadfast 
intermediary with the Creator, turn not away from the suppliant voices 
of sinners, but in your kindness come to help us who cry out to you in 
faith, Be quick to intercede, make haste to plead, for you are ever the 
patroness of those who honour you, O Mother of God.

Prokimenon (Tone 4): Blessed are You, Lord God of our fathers, and 
praised and glorified is Your name for ever (Dn 3:26).

 verse: For You are righteous in everything that You have done to  
 us (Dn 3:27).
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Апостол: (Євр 13,7-16): Браття, пам’ятайте про наставників ваших, 
які звіщали вам слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього 
життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора й сьогодні – той 
самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам: воно бо 
добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої 
користи тим, що віддавалися їм. Є у нас жертовник, з якого не мають 
права їсти ті, що при наметі служать. Бо котрих звірят кров архиєрей 
заносить у святиню за гріхи, тих м’ясо палиться за табором. Тому 
й Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров’ю, страждав поза 
містом. Тож виходьмо до нього за табір, несучи наругу його, бо ми 
не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаєм. Через нього 
принесім завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають 
його ім’я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте: такі бо 
жертви Богові приємні.
 
 
 
Алилуя (глас 1): Алилуя, Алилуя, Алилуя! 
Стих: Бог богів, Господь мовив, і призвав землю вiд сходу сонця до 
заходу (Пс 49,1). 
Стих:: Зберіть йому преподобних його, що заповідують завіт його в 
жертвах (Пс 49,5).

Євангеліє: (Ів 17,1-13): Це Я вам заповідую, щоб любили один одного 
ви! Коли вас світ ненавидить, знайте, що Мене він зненавидів перше, 
як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо 
світу, але Я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте 
те слово, яке Я вам сказав: Раб не більший за пана свого. Як Мене 
переслідували, то й вас переслідувати будуть; як слово Моє берігали, 
берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за Ім’я Моє, бо не 
знають Того, хто послав Мене. Коли б Я не прийшов і до них не казав, 
то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто 
Мене ненавидить, і Мого Отця той ненавидить. Коли б Я серед них 
не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. 
Та тепер вони бачили, і зненавиділи і Мене, і Мого Отця. Та щоб 
справдилось слово, що в їхнім Законі написане: Мене безпідставно 
зненавиділи! А коли Втішитель прибуде, що Його від Отця Я пошлю 
вам, Той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про Мене. 

Epistle: (Hebrews 13:7-16): Brethren, Remember those who rule over 
you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, 
considering the outcome of their conduct. Jesus Christ is the same 
yesterday, today, and forever. Do not be carried about with various and 
strange doctrines. For it is good that the heart be established by grace, 
not with foods which have not profited those who have been occupied 
with them. We have an altar from which those who serve the tabernacle 
have no right to eat. For the bodies of those animals, whose blood is 
brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned outside 
the camp.  Therefore Jesus also, that He might sanctify the people with 
His own blood, suffered outside the gate. Therefore let us go forth to Him, 
outside the camp, bearing His reproach. For here we have no continuing 
city, but we seek the one to come. Therefore by Him let us continually 
offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving 
thanks to His name. But do not forget to do good and to share, for with 
such sacrifices God is well pleased.

Alleluia (Tone 1): Alleluia, Alleluia, Alleluia!
verse: The God of gods, the Lord, spoke and summoned the earth from 
the rising of the sun to its setting (Ps 49:1).
verse: Gather to Him His devout ones, who with sacrifice make 
covenant with Him (Ps 49:5). 
 
Gospel: (John 17:1-13): Jesus spoke these words, lifted up His eyes to 
heaven, and said: “Father, the hour has come. Glorify Your Son, that 
Your Son also may glorify You, as You have given Him authority over 
all flesh, that He should give eternal life to as many as You have given 
Him. And this is eternal life, that they may know You, the only true 
God, and Jesus Christ whom You have sent. I have glorified You on the 
earth. I have finished the work which You have given Me to do. And 
now, O Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which 
I had with You before the world was. “I have manifested Your name to 
the men whom You have given Me out of the world. They were Yours, 
You gave them to Me, and they have kept Your word. Now they have 
known that all things which You have given Me are from You. For I 
have given to them the words which You have given Me; and they have 
received them, and have known surely that I came forth from You; and 

2



Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо Мною. Оце Я сказав вам, щоб ви 
не спокусились. Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли 
кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить 
він Богові!

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).

they have believed that You sent Me.  “I pray for them. I do not pray for 
the world but for those whom You have given Me, for they are Yours. 
And all Mine are Yours, and Yours are Mine, and I am glorified in 
them. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and 
I come to You. Holy Father, keep through Your name those whom You 
have given Me, that they may be one as We are.  While I was with them 
in the world, I kept them in Your name. Those whom You gave Me I 
have kept; and none of them is lost except the son of perdition, that the 
Scripture might be fulfilled. But now I come to You, and these things I 
speak in the world, that they may have My joy fulfilled in themselves.

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in 
the highest (Ps 148:1).  
 
Second: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous (Ps 
32:1). Alleluia! (3x)
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