5 серпня
ПЕРЕДСВЯТТЯ ПРЕОБРАЖЕННЯ
ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
І СПОМИН ОСВЯЧЕННЯ ПАТРІАРШОГО СОБОРУ
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
І пам’ять святого мученика Євсигнія
НА ВЕЛИКІЙ ВЕЧІРНІ
Чергова катизма (Блажен муж не співаємо). На Господи, візвав я стихири на 6:
передсвяття 3 і спомину освячення 3.

П

Стихири передсвяття Преображення Господнього, глас 4.
Под. Дал єси знаменіє:

рийдіте, зійдемо з Ісу́сом, * що восхо́дить на го́ру святу́, * і там
почу́ємо го́лос Бо́га Живо́го, * Отця́ пребезнача́льного, * що че́рез
хма́ру світлу свідчить * Боже́ственним Ду́хом * приро́дженість Його́
співвічносу́щого синівства. * І, умо́м просвічувані, * у світлі у́зримо
світло.
рийдіте, зара́ння лику́ймо, * і себе́ очи́стьмо, * і вірно приготу́ймо
до Боже́ственного восхо́дження * у преви́шню Бо́жу оби́тель, *
щоб ста́ти нам самови́дцями Його́ ве́личі * і здобу́ти сла́ву, * яку́
удосто́їлися таїнстве́нно спогляда́ти * о́брані з Апо́столів * на горі
Таво́рській.
рийдіте, зміни́вшись * ни́ні кра́щою зміною, * себе́ наза́втра до́бре
приготу́ймо, * щоб підня́тися на го́ру Бо́жу святу́ * і спогляда́ти
незмінну Христо́ву світлося́йну сла́ву, * яскравішу від со́нця; * і,
Тро́їчним світлом озо́рювані, * у ньо́му просла́вимо * Його́
низхо́дження.

П
П

Ж

Стихири освячення собору Воскресіння, глас 2. Под. Єгда от Древа:

итло́ закла́в з Отце́м Своїм Син Бо́жий * у возлю́блених лю́дях
Своїх, * що зберегли́ сло́во Його́ істини * і ви́тривали у вірності. *
Не убоя́лись мук, гонінь, лю́тої сме́рти * Бо́жі діти в багатостражда́льній
Україні. * Тож на них, немо́в на жи́вих ка́менях, * воздви́гнувся собо́р
Воскресіння.
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Прему́дрости * і хра́мом Твоє́ї незри́мої прису́тности * вчини́в
Д о́єси́мом, Зверши́
телю, * ду́ші відданих дру́зів Твоїх. * Міцніший за
камінні му́ри – храм Твоє́ї любо́ви, * утве́рджений у се́рці лю́дському,
живій святи́ні. * Із не́ї процвів зри́мою кра́сою * воздви́гнений собо́р
Воскресіння.
кі ж лю́бі оби́телі Твої, Го́споди Сил! * Споконвіку горну́лася душа́
українська * до вели́чних дре́вніх хра́мів Твоїх; * а в лихолітті, в
пітьмі воро́жого безбо́жжя * інші хра́ми вірно зася́яли: * у сільських
хати́нах, у мали́х міськи́х поко́ях, * всю́ди, де світи́ли живі світи́льники
Твоє́ї істини, * воздвига́ючи собо́р Воскресіння.

Я

П

Слава: глас 5. Самогласний:

рийдіте від за́ходу, і півночі, і мо́ря, і схо́ду, * з усіє́ї України –
вірні дру́зі Госпо́дні, * і явім відро́джену Це́ркву. * Собо́р душ
на́ших хай зася́є, як богосвітлі світи́ла, * у собо́рі над Славу́тичем. * І,
підне́сені Ду́хом, * Христа́, Воскресіння на́ше, просла́вимо навіки.

П

І нині: глас той же. Передсвяття:

рийдіте, зійдемо на го́ру Госпо́дню * і в дім Бо́га на́шого, * і
у́зримо сла́ву преобра́ження Його́, * сла́ву як Єдиноро́дного від
Отця́; * світлом при́ймемо світло * і, підне́сені Ду́хом, * Тро́йцю
єдиносу́щну оспівуватимемо навіки.
Вхід. Прокімен дня. Три читання.

С

Третіх Царств читання (8:22-23, 27-30)

тав Соломон перед Господнім жертовником, перед усією громадою
Ізраїля, зняв руки до неба і промовив: «Господи, Боже Ізраїля!
Нема Бога, що був би Тобі рівня, ні на небі вгорі, ні на землі внизу. Ти
бережеш завіт і милость слугам Твоїм, що ходять перед Тобою усім
серцем. Чи ж Богові бо справді жити на землі? Таже ж небо і небо небес
не можуть Тебе вмістити! А що вже цей храм, що я збудував Тобі!
Однак зглянься, Господи, мій Боже, на молитву й на благання слуги
Твого й вислухай взивання та мольбу, якими слуга Твій оце сьогодні
Тебе молить. Нехай очі Твої споглядають уночі й удень на храм цей, на
місце, про яке Ти сказав: Ім’я моє буде там! – Вислухай молитву, якою
слуга Твій молитиметься на цьому місці! Вислухай, благання слуги
Твого і народу Твого, Ізраїля, коли вони будуть молитися на цьому
місці. Вислухай з місця, де Ти перебуваєш, з неба; вислухай і прости».

У

Премудрости Соломонової читання (7:21 – 8:4)

се, що тільки є тайне і явне, – пізнав я, бо навчила мене
творителька всього – Премудрість. Є бо у ній дух розумний,
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святий, однородний, многовидний, витончений, діяльний, проникливий,
неоскверне́нний, ясний, недіткне́нний, добролюбний, бистрий,
нестримний, доброчинний, чоловіколюбний, постійний, певний,
безжурний, всемогутній, вседогля́дний, що пронизує всі духи розумні,
чисті, щонайніжніші. Премудрість бо понад усякий рух рухливіша:
чистою вона крізь усе проходить, усе пронизує. Вона – подув Божої
сили і чистий ви́плив слави Вседержителя; тому нічого заплямленого не
впаде на неї. Вона – вічного Світла відблиск, безплямне дзеркало
Божого діяння і образ Його доброти. Хоч і одна, вона все може; і,
залишившися сама в собі, вона все відновлює; вона з роду в рід у святі
душі сходить і робить з них друзів Божих та пророків. Бо Бог лиш того
любить, хто з мудрістю живе. Вона ж над сонце краща, понад увесь
зоряний світ. У порівнянні зо світлом вона з’являється перша, бо світло
поступається ночі, а мудрости зло не подолає. Могутньо простягається
вона від краю і до краю і керує усім доладно. Возлюбив я її і розшукував
від молодости своєї, і намагався її взяти собі за дружину; та й закохавсь
я в її вроду. Взаєминами з Богом прославляє рід шляхетний, і
Всеволодар її полюбив; вона бо втаємничена в Боже знання і діла́ Його
визначає.

М

Приповідок Соломонових читання (9:1-11)

удрість собі будинок збудувала і витесала сім стовпів до нього.
Забила свої жертви, вина свого налила і стіл свій теж
приготувала. Послала своїх служниць, щоб оповістити по щонайвищих
закутках у місті: Хто простодушний, нехай сюди заверне, безумному ж
вона сказала: “Ходіте, мій хліб їжте і вино, що я приготувала, пийте;
киньте безумство – й житимете, ходіть дорогою розуму.” Хто хоче
кепкуна наставляти, напитає собі неславу, а сором – хто докоряє
грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить; докоряй
мудрому, – він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще
мудрішим; навчи праведника, і він знання побільшить. Початок
мудрости – острах Господній; спізнання Всесвятого – розум. Бо мною
продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться.

С
З

На стиховні стихири передсвяття. Глас 2. Под. Доме Ефратов;

я́йвом чесно́т * просвічені, ви́йдім * на го́ру святу́ю, * щоб узріти
Боже́ственне * Госпо́днє преобра́ження.

Стих: Ми́лість і вірність зустрілися, справедли́вість і мир поцілува́лися. (Пс 84:11)

нак Свого́ Божества́ * пока́зує пе́ред Хресто́м * Христо́с таїнникам
богодосто́йно, * зася́явши як со́нце * на горі Таво́рській.
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П
У

Стих: Блаже́нні лю́ди, що зна́ють перемо́жний клич. (Пс 88:16)

риро́ду Ада́ма * зміни́ти бажа́ючи, * Христо́с восхо́дить ни́ні * на
го́ру Таво́рську, * щоб розкри́ти таїнникам Божество́.
Слава: освячення собору Воскресіння, глас 2. Самогласний:

війдімо у світлі бра́ми, * які Святи́й Істинний відчиня́є пе́ред
на́ми * – і хто ж змо́же зачини́ти їх? * Бо, хоч до́вго не мав наро́д
український держа́вної си́ли, * але́ беріг сло́во Христо́ве, * і не зріка́вся
до кінця́ Імені Його́. * А тих, хто духо́вно перемага́є, * ста́вить Госпо́дь
опо́рами хра́му Свого́; * і напи́сане бу́де на них Ім’я́ Бо́га їх, * і Ім’я́
Ново́го Єрусали́му, * майбу́тнього і вже проо́бразно я́вленого * у
ки́ївському собо́рі Воскресіння * на спасіння душ на́ших.

Т

І нині: передсвяття. Глас той же:

и, що на горі Таво́рській преобрази́вся у сла́ві * і показа́в у́чням
Твоїм сла́ву Твого́ Божества́, * ося́й і нас світлом Твого́ пізнання́,
Хри́сте Бо́же, * і спряму́й на сте́жку за́повідей Твоїх, * як єди́ний Благи́й
і Чоловіколю́бець!

Я

Тропар освячення собору Воскресіння. Глас 4:

к безцінну красу́ вну́трішньої богоо́бразної ски́нії, * так зо́внішню
яви́в єси́ ве́лич свято́го хра́му сла́ви Твоє́ї, Го́споди. * Утверди́ його́
повік-віку * і прийми́ моли́твами Богоро́диці на́ші блага́ння, * що їх у
ньо́му безнаста́нно Тобі прино́симо, * всіх Життя́ і Воскресіння.

Х

Слава, і нині: передсвяття, глас той же:

ристо́ве преобра́ження зустріча́ймо, * світло торжеству́ючи у
передсвя́тті, * і закли́чмо, вірні: * «Набли́зився день Боже́ственної
весе́лости: * восхо́дить на го́ру Таво́рську Влади́ка * зася́яти красо́ю
Свого́ Божества́!»

НА ПОВЕЧЕР’Ї
Співаємо службу мученика Євсигнія
КАНОН
Йосифа Піснеписця. Глас 8:
ПІСНЯ 1. ІРМОС:

Співа́ймо Го́сподеві, що провів люде́й Своїх крізь Черво́не мо́ре, Він бо
єди́ний сла́вно просла́вився.
Зо всесла́вними полка́ми а́нгельськими всеоспівуваний, спаса́й безнаста́нно тих,
що па́м’ять твою́ сла́влять.
Хра́мом Утіши́теля твій освя́чений ро́зум, страстоте́рпцю, ви́явився; тому́ тебе́ з
вірою вшано́вуємо.
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Уме́ртвлення життєно́сне Того́, Хто пло́ттю постражда́в, ти зобрази́в пло́ттю
своє́ю, всеблаже́нний, і життя́ істинного удосто́ївся.
Си́лу беззако́нних, укріпи́вшись ду́хом, низложи́в ти, і зако́ни Госпо́дні,
всеоспівуваний му́ченику, ти дотри́мав.
Богородичний: Розірва́лося прокля́ття, припини́лася печа́ль з Різдво́м Твоїм,
Всеблагослове́нная Невісто, вірних весе́лосте, Всенепоро́чная.
ПІСНЯ 3. ІРМОС:

Ти єси́ Тверди́ня тих, що прибіга́ють до Те́бе, Го́споди, Ти єси́ світло
затьма́рених, і оспівує Тебе́ дух мій.
Став єси́ пе́ред суди́лищем, му́ченику му́дрий, ісповідуючи Бо́га Царе́м, що
плоть узя́в і сме́ртних збудува́в.
Же́ртву непоро́чну, всеспа́лену вугіллям му́ченицьким, прийня́в Ву́гіль, що від
Діви.
Во́дами Ду́ха напо́внений, ви́сушив ти, сла́вний, му́тні стру́мені багатобо́жжя.
Богородичний: Все моє́ жада́ння до Те́бе веду́, Чи́стая Влади́чице, від пло́тських
жада́нь мене́ ско́ро відведи́.
ПІСНЯ 4. ІРМОС:

Почу́в я, Го́споди, про та́їнство Твого́ Про́мислу, збагну́в діла́ Твої і
просла́вив Твоє́ Божество́.
Дрімо́ту недба́льства відки́нувши, му́ченику Євси́гнію, пи́льно на по́двиг у
безсумнівній вірі ти відва́жився.
Радіючи у Го́споді, Спа́сі твоїм, му́ченику подивугідний, ти му́ки тіле́сні як
пожи́ву соло́дку прийня́в.
Зарозумілу горди́ню того́, хто че́рез зло́бу впав, ти зруйнува́в, страстоте́рпцю,
Боже́ственними вчи́нками смире́ння.
Во́їном непобо́рним ви́явився ти, в би́твах подвиза́ючись; а доверши́вши
му́чеництво, ворогів безпло́тних ви́нищив.
Богородичний: Рівноси́льне, сопресто́льне Отцю́ і Ду́хові зроди́ла єси́ Сло́во:
Його́ моли́ спасти́ мене́, Всесвята́ Отрокови́це, Приснодіво.
ПІСНЯ 5. ІРМОС:

Від ра́нку кли́чемо до Те́бе: «Го́споди, спаси́ нас!» Ти бо єси́ Бог наш, крім
Те́бе, іншого не зна́ємо.
Щи́ро го́рнучись, прему́дрий, до Влади́ки, ти від лука́вства віддали́в себе́,
Євси́гнію.
Ме́ртвим божи́щам че́сти не приніс ти, богоно́сний, зна́ючи на небеса́х
Живо́го Бо́га Го́спода.
На помо́сті ви́вищений, му́ченику до́блесний і му́дрий, ти вірою зобрази́в
стра́сті Безстра́сного.
Богородичний: Сло́во в ло́ні Твоє́му, Чи́ста, втілюється, від безслове́сних
при́страстей тіле́сних світ ізбавля́ючи.
ПІСНЯ 6. ІРМОС:

Моли́тву проллю́ до Го́спода і Йому́ возвіщу́ печа́лі мої; бо злом душа́ моя́
перепо́внилася, і життя́ моє́ до Аду набли́зилося; і молю́ся, як Йо́на: «Од
тління, Бо́же, возведи́ мене́!»
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Істинні ро́змисли покла́вши в се́рці благоро́дними дія́ннями, не бу́дучи в
невіданні, му́ченику, про у́мисли во́рога, на аре́ну пішо́в ти і Хреста́
спобо́рництвом погуби́в його́ во́їнство.
Служи́телі де́монів, пізна́вши в тобі служи́теля Тро́йці – на му́ки і темни́ці і
несправедли́ву смерть віддаю́ть, му́ченику Євси́гнію, але́ перемагаю́ться твоїм
неперемо́жним о́пором, пребага́тий.
Пото́ки кро́ви твоє́ї, му́ченику, ви́сушили му́тні пото́ки беззако́ння й облу́дні
ріки, і лука́ві стру́мені безбо́жжя, для вірних же яви́лися мо́рем зцілень
невиче́рпним.
Богородичний: Ви́сушивши па́рості зло́би пророста́нням у Тобі Сло́ва, Ма́ти
Чи́стая, від коре́ня душі моє́ї думки́ лука́ві відітни́ і насади́ квіту́чі па́рості чесно́т.
Господи, помилуй. (3) Слава, і нині:
Сідальний, глас 5. Под. Собезначальноє Слово:

П́е́ред лице́м беззако́нних * ісповідав ти * всіх Влади́ку Бо́гом і Го́сподом, * не
пощади́в пло́ті, * уме́ртвленої лю́то, * во́їне Христо́вий, * Небе́сних Во́їнів
співбесіднику * і сла́ви істинної спадкоє́мцю; * тому́ блага́й, * щоб нам спасти́ся.
ПІСНЯ 7. ІРМОС:

Отроки євре́йські у печі потопта́ли по́лум’я відва́жно і в росу́ вого́нь
переміни́ли, взива́ючи: «Благослове́н єси́, Го́споди Бо́же, повіки!»
Просвіти́вши ду́шу твою́, му́ченику, кро́в’ю, проли́тою з любо́ви до Христа́
вопло́ченого, ти переста́вився до Ньо́го, ра́дісно взива́ючи: «Бо́же, благослове́н
єси́!»
Пала́ючи любо́в’ю Спа́совою, ти уни́кнув хо́лоду нече́стя і зи́му лю́тих мук
перетерпів єси́, взива́ючи, Євси́гнію: «Бо́же, благослове́н єси́!»
Ще текли́ стру́мені, усла́влений в піснях, боговідданої твоє́ї кро́ви, коли́ Христу́
Влади́ці ти предста́в, співа́ючи: «Благослове́н єси́, Го́споди Бо́же, на віки!»
Щоб успадкува́ти вічне життя́ Боже́ственного Ца́рства, ти погорди́в сла́вою
життя́ доча́сного, взива́ючи, Євси́гнію: «Бо́же, благослове́н єси́!»
Богородичний: Мале́ зроди́ла єси́ Дитя́, яке́ Оте́ць ро́дить пе́ред віка́ми,
Богоро́дице Чи́стая, і яко́му співа́ємо: «Бо́же, благослове́н єси́!»
ПІСНЯ 8. ІРМОС:

Перемо́жцями тира́на і по́лум’я благода́ттю Твоє́ю бу́дучи, за́повідей Твоїх
тве́рдо трима́ючись, о́троки взива́ли: «Благословіте, всі діла́ Госпо́дні,
Го́спода!»
Щито́м благоче́стя, всеблаже́нний, зусібіч захи́щений, ти переміг беззако́нників
благода́ттю, співа́ючи безнаста́нно: «Благословіте, всі діла́ Госпо́дні, Го́спода!»
В скорбо́ті твоїй до Го́спода Благодійника візва́в ти, і Він почу́в тебе́, і від
лю́того зла ви́зволив тебе́, вопію́щого: «Благословіте, всі діла́ Госпо́дні, Го́спода!»
Не бога́м безду́шним честь найбезу́мнішу принісши, му́ченику, ти чи́стою
же́ртвою Бо́гові приніс себе́, співа́ючи безнаста́нно: «Благословіте, всі діла́
Госпо́дні, Го́спода!»
Щоб отри́мати, всему́дрий, майбу́тнє життя́ і сла́ву, ти умертви́в себе́ для світу і
взива́в, ідучи́ на смерть, Євси́гнію: «Благословіте, всі діла́ Госпо́дні, Го́спода!»
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Богородичний: Ми́лостива Діво, що Всеми́лостивого Бога породи́ла, удосто́й

Боже́ственної ми́лости всіх, що співа́ють: «Благословіте, всі діла́ Госпо́дні,
Го́спода!»
ПІСНЯ 9. ІРМОС:

Устраши́ться ко́жен, чу́ючи про невимо́вне Бо́же схо́дження, як Всеви́шній
з во́лі вла́сної зійшо́в аж до вопло́чення, од Діви́чого ло́на ста́вши чоловіком;
тим-то Пречи́стую Богоро́дицю, вірні, велича́ємо.
Кріпостю Христо́вою умертви́в ти, му́ченику, некріпкого во́рога зарозумілого і
спра́вді даре́мну ни́ні його погро́зу, і приклони́в го́лову відсіченню мече́м, і
освяти́в ручая́ми кро́ви зе́млю всю.
Як оздо́ба всіх стражда́льців, як му́чеників цвіт, Євси́гнію, як непохи́тний стовп
Це́ркви, як усім ви́диме огоро́дження благочести́вих, як боже́ственна окра́са тих,
що вдаю́ться до те́бе, як усесвітла зоря́, – таки́м є блаже́нство твоє́!
Зро́шує благоуха́нне ми́ро роса́ по́ту твого́, Євси́гнію, і серця́ нас, що тебе́
вшано́вуємо, по́вні до́брих па́хощів, і злово́ння при́страстей, бід і скорбо́т
відганя́ється, страстоте́рпцю Христо́вий предо́блесний.
Со́нце сла́ви, Ісу́се, що торкну́в сього́дні про́менями па́м’ять стра́дника Твого́,
його́ моли́твами просвіти́, молю́ся, мою́ ду́шу, затьма́рену обма́ном зміїним, щоб
сла́вив я Тебе́ як Бо́га істинного і Чоловіколю́бця!
Богородичний: Просвіти́, молю́ся, Бра́мо Світла, о́чі се́рця мого́, що від мо́року
гріхо́вного осліпли, і вчини́ їх зда́тними сприйня́ти Боже́ственне Ся́йво; щоб я Тебе́
вшано́вував а́нгельськими голоса́ми, Всенепоро́чная.
Стихири мученика. Глас 4. Под. Яко добля во мучениціх:

О

Приспів: Святи́й му́ченику Євси́гнію, моли́ Бо́га за нас.

багри́вшись кро́в’ю пло́ті твоє́ї, * зодягну́вся єси́, сла́вний, * у порфіру
Боже́ственної благода́ті, * і го́лову свою́ увінча́в єси́ * вінце́м нетління і
життя́, * а Хреста́ перемо́гу, му́ченику всему́дрий, * но́сячи у прави́ці, на́че
скіпетр, * із Христо́м царю́єш, * за́вжди радіючи.

В

Приспів: Святи́й му́ченику Євси́гнію, моли́ Бо́га за нас.

о́їном непобо́рним * дав ти пізна́ти себе́, Євси́гнію: * Хреста́ бо збро́єю
огоро́джений, * ви́йшов єси́ на двобій з во́рогом-протибо́рцем * і низложи́в
його́, * блиску́че перемігши * і віне́ць перемо́ги прийня́вши * від єди́ного Судді
по́двигів і Влади́ки, * і повсякча́с Царю́ючого.

Н

Слава:

еоціне́нними твоїми стражда́ннями, * сла́вний стра́днику Євси́гнію, *
безцінне Стражда́ння зобрази́в єси́. * І, побідоно́сцем ста́вши, * з усіма́
страстоте́рпцями * живе́ш у ви́шній Митропо́лії, радіючи * і обо́жуючись че́рез
прича́стя Боже́ственному. * Тому́ святе́ твоє́ і благоговійно шано́ване * зве́ршуємо
торжество́.

І

І нині: богородичний, глас і подібний той же:

зба́в, Пресвята́я Богоневісто, * від за́суду і лю́тих прови́н * смире́нную мою́
ду́шу, * і від сме́рти відведи́ моли́твами Твоїми; * і дай отри́мати оправда́ння *
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в день ви́пробування, * яке́ отри́мали святи́х собо́ри. * Пе́ред кінце́м яви́ мене́
очи́щеного покая́нням * і слізьми́ проли́тими.
Або хрестобогородичний, подібний той же:

Я

к узріла Тебе́ на Хресті * приби́тим, Го́споди, * Агниця і Ма́ти Твоя́ * –
вража́лася і взива́ла: * «Що се я спогляда́ю, Си́ну наймиліший? * Так
віддя́чив Тобі собо́р невірний беззако́нний, * що мно́гими Твоїми чудеса́ми
насолоди́вся? * Але́ сла́ва невимо́вному * зіше́стю Твоє́му, Влади́ко!»

С

І одразу Достойно є воістину.
По трисвятому – кондак освячення собору Воскресіння,
глас 4. Под. Явился єси:

обо́ри вірних ся́ють у собо́рі Воскресіння, * як многосвітлі зо́рі на не́бі, * і
мо́лячись у ньо́му, взива́ють: * «Сей дім утверди́, Го́споди!»
Слава, і нині: передсвяття, глас і подібний той же:

Боже́ственним преобра́женням * уся́ лю́дська приро́да вже ся́є
Д несь
боже́ственно, * в ра́дості воскли́куючи: * «Преобража́ється Христо́с, що
спаса́є все!»

НА УТРЕНІ
Утреня від початку до канону – мала, від канону до кінця – велика.

Я

На Бог – Господь тропар освячення собору Воскресіння, глас 4:

к безцінну красу́ вну́трішньої богоо́бразної ски́нії, * так зо́внішню
яви́в єси́ ве́лич свято́го хра́му сла́ви Твоє́ї, Го́споди. * Утверди́ його́
повік-віку * і прийми́ моли́твами Богоро́диці на́ші блага́ння, * що їх у
ньо́му безнаста́нно Тобі прино́симо, * всіх Життя́ і Воскресіння. Двічі.

Х

Слава, і нині: передсвяття, глас той же:

ристо́ве преобра́ження зустріча́ймо, * світло торжеству́ючи у
передсвя́тті, * і закли́чмо, вірні: * «Набли́зився день Боже́ственної
весе́лости: * восхо́дить на го́ру Таво́рську Влади́ка * зася́яти красо́ю
Свого́ Божества́!»

В

По першому стихослов’ї сідальний освячення собору Воскресіння,
глас 4. Под. Скоро предвари:

се просвіти́в прише́стям Христо́с, * світ онови́в Ду́хом Своїм
Боже́ственним, і ду́ші оно́влюються; * тож дім вели́чний зве́дено в
Ки́єві на честь Воскресіння, * де просвічує серця́ вірних Христо́с Бог
наш * за́для спасіння всіх люде́й.

П

Слава, і нині: передсвяття, глас той же, под. Явился єси:

рийшло́ пресвітле Влади́чне свя́то, * прийдіте всі, умо́м
передочи́стившись, * зійдемо на го́ру Таво́рську, * щоб Христа́
спогляда́ти.
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С

По другому стихослов’ї сідальний освячення собору Воскресіння,
глас 4. Под. Скоро предвари:

вятко́вий день освя́чення владарю́є, вірні, сього́дні, * і повеліва́є
всьо́му собо́рові дру́зів Христо́вих * освяти́тися від Єди́ного
Свято́го * – Того́, Хто бли́жчий се́рцю на́шому, ніж самі ми, * Хто є всіх
Життя́м і Воскресінням!
Слава, і нині: передсвяття, глас той же, под. Явился єси:

передсвя́ття ** сла́вного і стра́шного преобра́ження
Д ень
Христо́вого * сього́дні світло зве́ршуючи, вірні, * суголо́сно
закли́чмо: * «Єство́ на́ше преобрази́, Спаси́телю, * щоб і воно́ зася́яло з
Боже́ственною Твоє́ю пло́ттю, * і поверни́ пе́рвісне спадкоє́мство
нетління, як Милосе́рдний, * щоб усі ми Тебе́ славосло́вили, * єди́ного
Бо́га на́шого!»
Одразу Псалом 50. І канони.
Канонів три: перший передсвяття, другий спомину освячення собору Воскресіння,
третій – трипіснець передсвяття (на 1-й, 8-й та 9-й пісні).
КАНОН ПЕРЕДСВЯТТЯ ПРЕОБРАЖЕННЯ
Акростих у первотворі алфавітний. Глас 4
ПІСНЯ 1. ІРМОС:

Одкри́ю уста́ мої – і напо́вняться Ду́хом, і сло́во ви́дихну Цари́ці
Ма́тері, і явлю́ся світло торжеству́ючим, і оспіва́ю ра́дісно Її чудеса́.
[Α] Хай променіє до́лі світло небе́сне, ясніше від со́нця, і земля́ хай
слу́хає слова́ Живо́го Бо́га: Синівство бо Того́, Хто преобража́ється,
засвідчує Оте́ць на горі Таво́рській.
[Β] Чоловік зри́мий, але́ Бог укри́тий, на Таво́р Христо́с восхо́дить,
ого́люючи світлозо́рість Свого́ Божества́, яснішого від со́нця, про́менями
сла́ви.
[Γ] Надхо́дить ни́ні Христо́с вочеви́дь яви́тися Мойсе́єві – лице́м до
лиця́, безпосере́дньою бе́сідою; і сла́ву несказа́нну пока́зує на горі
Таво́рській. Ра́дісно днесь передсвятку́ймо!

Н
А

Інший канон, спомину освячення собору Воскресіння.
Глас і ірмос той же. Акростих:
НА ОСВЯЧЕННЯ СОБОРУ

евістою прекра́сною поста́вив Собі Христо́с Це́ркву сла́вну, святу́ і
непоро́чну, і ша́ту світлозо́ру їй дару́є – храм Воскресіння, в яко́му
оспівуймо ра́дісно Його́ чудеса́!
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нгельський собо́р з собо́ром вірних українських торжеству́є, сла́влячи
ра́зом в осяйно́му хра́мі над Славу́тичем Боже́ственного Будівни́чого і
Чоловіколю́бця.
Трипіснець, глас той же. Ірмос:

Заспіва́ю Тобі, Го́споди Бо́же мій, Ти бо ви́вів єси́ наро́д із ра́бства
єги́петського і покри́в єси́ колісни́ці фарао́нові і си́лу.
Сей передсвятко́вий день преобра́ження Христа́, Відкупи́теля на́шого,
зве́ршуючи, вірні, заплещімо у пісня́х рука́ми.
Зустрівши вхід свято́го преобра́ження Христо́вого, і ми, віта́ючи його́,
зася́ймо боже́ственними перемінами.
По ни́нішньому дні Христо́с, узя́вши у́чнів, на го́ру зійде і, там
преобрази́вшись, заясніє Божество́м.
Дося́гши умогля́дно гори́ Таво́рської, прийдіте всі, Христа́ поба́чмо,
що пе́ред у́чнями Своїми вража́юче преобража́ється.
Як проро́к Дави́д, взива́ємо до Те́бе: «Таво́р і Ермо́н Твоїм Іменем
возра́дуються у преобра́женні Твоє́му!»
Го́ру превисо́ку – се́рце очи́щене від при́страстей ма́ючи, у́зримо
Христо́ве преобра́ження, яке́ просвічує ум наш.
Троїчний: Тро́йці – в Осо́бах розділеній, Одини́ці – по приро́ді
Божества́, всі поклонімся: Отцю́ безнача́льному, Си́нові і Ду́хові
Свято́му.
Богородичний: Непоро́чну Отрокови́цю, із Яко́ї ви́йшов з пло́ттю без
переміни Христо́с Бог наш, просла́вмо всі пісня́ми, вірні, як су́щу
Богоро́дицю.
Катавасія:

Хрест накре́слюючи, Мойсе́й пря́мо жезло́м Черво́не мо́ре розсік для
Ізра́їля-пішохо́дця, і те ж мо́ре уда́ром попере́к для Фарао́нових
колісни́ць наза́д з’єдна́в, зобрази́вши цим неперемо́жну збро́ю; тим-то
Христу́ співа́ймо, Бо́гові на́шому: Він бо просла́вився.
ПІСНЯ 3. ІРМОС:

Твоїх піснесло́вців, Богоро́дице, живе́ і цілю́ще Джерело́, що хор
собо́ю утвори́ли, духо́вно утверди́, в Боже́ственній Твоїй сла́ві –
вінців сла́ви сподо́би.
[Δ] Влади́ку всього́ творіння ба́чили в о́бразі слуги́, яки́й Він прийня́в;
у ньо́му ж і Божества́ непристу́пне ся́йво у́чням показа́в, наскільки
вміща́ли вони́ зріти.
[Ε] На го́ру схо́дить Со́нце сла́ви – Христо́с, щоб заясніти і світи́ло
де́нне, яке́ світить з висоти́, світлом Своїм затьма́рити; Його́ відблиском
ся́ючи, днесь передсвятку́ймо.
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[Ζ] Слова́ вічного життя́ сповня́ючи, предста́в Христо́с і, немо́в
пока́зуючи дру́зям, як Його́ вчи́нки розуміти, благоволи́в у Собі Отчій
сла́ві возсія́ти.

О
С

Інший, освячення собору Воскресіння:

би́тель Боже́ственної сла́ви поста́ла в Ки́єві як зри́ма просла́ва
новому́чеників українських, що утве́рджували заповіт Учи́теля –
вселе́нську є́дність – і вінців сла́ви сподо́билися.
а́дом живоно́сним, супочи́нком душ натру́джених, всесвітлою ново́ю
Ски́нією, трапе́зою благода́рення, святи́х спільно́тою, любо́в’ю Бо́жою в
мо́рі жите́йської печа́лі – суцвіттям благода́тей хай собо́р зася́є!
Богородичний: Тобі славо́слов’я, Богоро́дице, живе́ і цілю́ще Джерело́, ми,
хор собо́ю утвори́вши, воздає́мо, а́дже пло́ттю зітка́вся у Твоє́му ло́ні
Бог, що вінців сла́ви вірних удосто́ює.
Катавасія:

Жезл як о́браз та́їнства бере́ться: квітува́нням бо він вка́зує свяще́ника;
для безплідної ж раніше Це́ркви ни́ні розцвіло́ Дре́во Хреста́ на си́лу їй і
утве́рдження.

С

Кондак освячення собору Воскресіння, глас 4. Под. Явился єси:

обо́ри вірних ся́ють у собо́рі Воскресіння, * як многосвітлі зо́рі на
не́бі, * і мо́лячись у ньо́му, взива́ють: * «Сей дім утверди́,
Го́споди!»

С

Сідальний, глас 8. Под. Повелінноє тайно:

ки́нію свідо́цтва Бог об’яви́в і боже́ственний Мойсе́й на землі
споруди́в, * і храм оно́влює Соломо́н у же́ртвах; * ми ж до Ки́єва,
як Ново́го Єрусали́му, ни́ні ли́нучи, * принесімо, як Дави́д,
богонатхне́нний спів Розп’я́тому нас ра́ди, * і вічної Його́ Па́схи вірно
причастімся.

Я

Слава, і нині: сідальний передсвяття, глас 4. Под. Явился єси:

ви́лося су́щим у те́мряві * яскра́ве Со́нце сла́ви, * що зійшло́ на
Таво́р ся́йвом Божества́, * Яко́го світлоно́сне вшано́вуємо
прише́стя.
ПІСНЯ 4. ІРМОС:

Возсіда́ючи у сла́ві на престо́лі Божества́, на хма́рі легкій
прийшо́в Ісу́с Пребоже́ственний, носи́мий Нетлінною доло́нею, і
спас тих, що взива́ють: «Сла́ва, Хри́сте, си́лі Твоїй!»
[Η] Небе́сний хор із земни́ми ра́дується і передсвятку́є возсія́ння
Світлода́вця, що несказа́нно просвітліє, змінюючи лю́дський о́браз на
Таво́рі, як благоволи́в Він.
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[Θ] Боголю́дським прише́стям Ти до люде́й набли́зився і чуде́с
бага́тством світ таїнстве́нно просвіти́в, а блиску́чою сла́вою Божества́
зася́яв на Таво́рі непристу́пним світлом.
[Ι] Пра́отець Ісу́с Нави́н у дре́вності со́нце зупини́в, прообразу́ючи
день Боже́ственної Стра́сти; Ти ж, Спаси́телю, пе́ред чесни́м Хресто́м
Твоїм скрив ся́йво со́нця зоре́ю лиця́ Твого́, Го́споди.

В
Я

Інший, освячення собору Воскресіння:

лади́ко все́світів, зір безлічі, міжзо́ряних безо́день! Яки́й храм ми Тобі
збуду́ємо, безси́лі дода́ти хоч би день до нетривко́го свого́ віку? Але́ з
хра́му душі взива́ємо: «Сла́ва, Хри́сте, си́лі Твоїй!»
скра́во яви́вши на Таво́р-горі відблиск небе́сної вітчи́зни – До́му вірних
Таїнстве́нного, Ти й у земній на́шій вітчи́зні Ду́хом тво́рчим і
будівни́чим зво́диш Дім на сла́ву, Хри́сте, си́лі Твоїй.
Богородичний: Возсіда́ючи у сла́ві на престо́лі Божества́, по́за о́бріями
про́стору і ча́су, Влади́ка Наднебе́сний зійшо́в у ло́но Діви і возліг в
обіймах Ма́тері, Якій співаємо: «Сла́ва, Чи́стая, Різдву́ Твоє́му!»
Катавасія:

Почу́в я, Го́споди, про та́їнство Твого́ Про́мислу, збагну́в діла́ Твої і
просла́вив Твоє́ Божество́.
ПІСНЯ 5. ІРМОС:

Здивува́лось небе́сне й земне́ Боже́ственній сла́ві Твоїй: Ти бо, не
зна́вши подру́жжя, Діво, носи́ла єси́ в утро́бі над усім Бо́га і зроди́ла
єси́ Безлітнього Си́на, всім, хто оспівує Тебе́, – ми́ру Пода́теля.
[Κ] Слідо́м за Го́сподом у ра́дості вірно підімо: ось бо вихо́дить Він
на го́ру, ведучи́ з Собо́ю о́браних таїнників, пе́ред яки́ми, возсія́вши
непристу́пною кра́сою ясніше від со́нця, показа́в сла́ву Свою́.
[Λ] Неха́й заясніє днесь не́бо пресвітло: ось бо схо́димо на го́ру,
звідки ся́є Христо́с безмірним світлом, со́нячні про́мені затьма́рюючи
сла́вою Божества́, як світла Пода́тель.
[Μ] Та́їнство показа́в Христо́с у́чням на Таво́рі, зася́явши лице́м
ясніше від зорі, а ша́тою риз Своїх побілівши сліпу́чо, як сніг, – Хто
огорта́ється світлом, на́че ри́зою, за псалма́ сло́вом.

Ч
Е

Інший, освячення собору Воскресіння:

и дале́кі ми, чи бли́зькі, в Україні, чи в розсіянні наро́джені – не чужі ми
Бо́гові, адже́ Наріжний Ка́мінь наш – Христо́с, на Яко́му вся жива́
будівля стру́нко і дола́дно росте́ у святи́й собо́р у Го́споді.
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де́м прекра́сний, Вифлеє́м під зо́рями Різдва́, Єрусали́м, світли́ця Та́йної
Вече́рі і го́рниця схо́дження Вогне́нних Язиків – усе́ прису́тнє у собо́рі
на́шому, і всі буду́ємося в ньо́му на житло́ Бо́же у Ду́сі.
Богородичний: Зосере́джує небе́сне і земне́ Пречи́ста Діва: Світло з
непрони́кних глиби́н Отчих – у ло́ні но́сить, і Сло́во, що наро́джується з
позачасо́вої ти́ші Преднача́льного – грудьми́ году́є, Невіста і Ма́тір.
Катавасія:

О три́чі блаже́нне Дре́во, на яко́му розп’я́вся Христо́с, Цар і Госпо́дь!
Че́рез те́бе впав той, хто дре́вом спокуси́в, сам уло́влений Бо́гом, що на
тобі був приби́тий пло́ттю і дару́є мир ду́шам на́шим!
ПІСНЯ 6. ІРМОС:

Боже́ственне оце́ і всіма́ шано́ване справля́ючи свя́то, Богому́дрії,
Богома́тері, прийдіте, рука́ми запле́щемо, од Не́ї зро́дженого Бо́га
просла́вимо.
[Ν] Світли́цю сла́ви майбу́тньої ра́дости дру́зям готу́ючи, восхо́дить
на го́ру Христо́с, підно́сячи їх від життя́ призе́мленого до ви́шнього
громадя́нства.
[Ξ] Диву́ючи ро́зум у́чнів, Христо́с запроменів на землі небе́сним
ся́йвом, і предста́ли Йому́ вожді Зако́ну і Проро́ків, як подоба́є слу́гам;
ни́ми засвідчується Бог ме́ртвих і живи́х.
[Ο] Світи́льник ни́ні гряде́ – Христо́с, щоб яви́тися в те́мному місці
ся́йвом Боже́ственного бли́ску; ідімо ж до Його́ зореся́йности, у світлі
лиця́ Його́ радіючи.

Н
Н
Я

Інший, освячення собору Воскресіння:

ема́є хра́му, свідчить Богосло́в, у дванадцятибра́мному Небе́сному
Єрусали́мі, бо Госпо́дь Бог Вседержи́тель – храм його́ і Ангець і
Світи́льник.
еха́й же сла́ву і відкри́тість майбу́тнього Міста спасе́нних явля́є у
столи́ці на́шій любозри́мий собо́р Христа́ Воскре́слого, збира́ючи Йому́
всіє́ї України славосло́в’я.
к ріка́ води́ живо́ї від престо́лу Бо́га й Агнця, криштале́во чи́ста, так хай
ллю́ться у собо́рі піснеспіви і молитвосло́в’я дванадцятиплідного дре́ва
святкува́нь.
Боже́ственне оце́ і скри́те від непосвя́чених та́їнство, Богому́дрії,
Богома́тері, прийдіте, пісня́ми просла́вимо, у Бо́га, зро́дженого Не́ю,
про́сячи спасіння.
Катавасія:
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В утро́бі морсько́го звіра Йо́на, доло́ні хрестови́дно розпросте́рши, я́сно
прообрази́в спаси́тельне стражда́ння; а ви́йшовши звідти по трьох днях,
накре́слив неми́слиме для світу Воскресіння приби́того пло́ттю Христа́
Бо́га, що воста́нням на тре́тій день світ просвіти́в.
Кондак передсвяття, глас 4. Под. Явился єси:

Боже́ственним преобра́женням * уся́ лю́дська приро́да вже ся́є
Д несь
боже́ственно, * в ра́дості взива́ючи: * «Преобража́ється Христо́с, що
спаса́є все!»

Б

Ікос:

оже́ственним преобра́женням о́браз наш, у дре́вності тлінням
зотлілий, – пра́отця Ада́ма в Адових темни́цях – днесь Творе́ць із
тліну ви́вів і обо́жує наш ро́зум; залиша́ється ж Бо́гом і Чоловіком,
но́сячи оби́дві приро́ди з’є́днаними, незмінними і нероздільними. Тому́ і
на Таво́рі ни́ні несказа́нно ся́є, і з усіє́ї пло́ті випуска́є про́мені Свого́
Божества́, просвітлюючи всіх, хто взива́є: «Преобража́ється Христо́с, що
спаса́є все!»
ПІСНЯ 7. ІРМОС:

Не послужи́ли творінню Богому́дрі за́мість Сотвори́теля, але́,
вогне́нну загро́зу му́жньо подола́вши, ра́дувалися, співа́ючи:
«Преоспіваний отців Госпо́дь і Бог, благослове́н єси́!»
[Π] До переміни душі, що возно́сить її на висоту́, підімо з о́браним
гро́ном у́чнів, спогляда́ючи ди́вне видіння Христо́ве. І, вра́жені, ра́зом з
ни́ми закли́чмо: «Бо́же, благослове́н єси́!»
[Ρ] Оскве́рнену приро́ду сме́ртних очи́стив Ти водо́ю і вогне́м;
вла́сною пло́ттю пока́зуєш Ти її світлість, лице́м Своїм зася́явши
яскравіше від со́нця, на о́браз майбу́тньої сла́ви.
[Σ] Зійдімо на го́ру святу́ю з Христо́м, що виво́дить на не́ї синів
Заведе́євих та Петра́-обра́нця; їх обра́в Він свідками Своє́ї сла́ви, щоб
взива́ли: «Бо́же, благослове́н єси́!»

С
О

Інший, освячення собору Воскресіння:

каза́в Госпо́дь: «Ви – храм мій! Вселю́ся в вас і ходи́тиму в вас, і бу́ду
ва́шим Бо́гом, а ви бу́дете моїм наро́дом». І наро́д над Дніпро́м Ти Своїм
учиня́єш, Бо́же, благослове́н єси́!
кри́лила любо́в Христо́ва блаже́нних українських ісповідників, тож як
зага́рбав во́рог рукотво́рні хра́ми, ста́ли вони́ будівни́чими вну́трішніх
ски́ній вірности; їх і наш Бо́же, благослове́н єси́!
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Була́ творінням Діва Маріа́м – а ста́ла Ски́нією
Сотвори́теля; була́, як усі сме́ртні, лиш трости́ною – і не сполум’яніла
при́йнятим Вогне́м Твоїм, преоспіваний Бо́же, благослове́н єси́!
Богородичний:

Катавасія:

Безу́мне веління тира́на злочести́вого наро́ди ввело́ в сум’я́ття, ди́хаючи
погро́зою і блюзнірством богомерзе́нним; одна́че трьох о́троків не
заляка́ла ні лють звіря́ча, ні вого́нь реву́чий, але́, бу́дучи в вогні, про́ти
яко́го віяв росоно́сний вітер, вони́ співа́ли: «Преоспіваний отців і наш
Бо́же, благослове́н єси́!»
ПІСНЯ 8. ІРМОС:

Отроків благочести́вих у печі Різдво́ Богоро́диці спасло́; тоді да́не
в о́бразі, а ни́ні у дійсності, – вселе́нну всю підніма́є співа́ти Тобі:
«Го́спода оспівуйте, діла́, і превозносіте Його́ повік-віки!»
[Τ] Хто не врази́ться, Всеца́рю Сло́ве, ве́личі сла́ви Твоє́ї, яку́ Ти,
преобрази́вшись, показа́в дру́зям Твоїм, боже́ственними про́менями їх
ося́явши; з ни́ми ося́й світлом Твоїм і нас, що з вірою передсвятку́ ємо і
Тебе́ оспівуємо.
[Υ] Висоту́ небе́сного громадя́нства і боже́ственне ся́йво вічносу́щої
сла́ви дару́й раба́м Твоїм, що ни́ні передсвятку́ють світле торжество́
Твого́ преобра́ження, в яко́му, вибли́скуючи світлом, Ти звеселя́єш тих,
що оспівують Тебе́, Христа́ Світлода́вця.
[Φ] Світла Пода́тель і Світло спра́вді непристу́пне й вічносу́ще,
Пребезнача́льний, що огорта́єшся світлом, на́че ри́зою, Ти світлом у світі
возсія́в, з пло́ттю прийшо́вши, і світлом на горі вибли́скуєш, показа́вши
відобра́ження Отчої сла́ви.

Б
О

Інший, освячення собору Воскресіння:

ористе́не дре́вній, вели́чна те́чія твоя́ ста́ла у дре́вності північним
Йорда́ном – ку́піллю переро́дження, о́бразом стру́менів Воскресіння і
Життя́ Того́, Кого́ наро́д наш превозно́сить повік-віки!
благодій, Го́споди, благоволінням Твоїм сей Сіо́н – собо́р наро́дний, хай
утве́рдяться стіни його́, як коли́сь єрусали́мські; хай сивочо́лі і ю́ні
знахо́дять у ньо́му сокрове́нне Життя́ Превозноси́мого повік-віки.
Ірмос трипіснця передсвяття:

Царя́ Христа́ – Його́ ісповідали полоне́ні о́троки, в печі
промовля́ючи си́льним го́лосом: «Всі діла́, оспівуйте Го́спода!»
Прийшо́вши і зася́явши, день світлого Госпо́днього преобра́ження
повеліва́є світові взива́ти: «Всі діла́, оспівуйте і превозносіте Христа́
повіки!»
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Вірні, прийдіте, ду́мкою підімо до гори́ свято́ї ви́діти Христо́ве
преобра́ження всесвітле; Він бо просвічує всіх, що славосло́влять се
та́їнство повіки.
Днесь преобра́женню Христа́ чи́стим се́рцем учинімо попере́дню
зу́стріч і світло закли́чмо: «Всі діла́, Го́спода оспівуйте, і превозносіте
Його́ повіки!»
Троїчний: У Трьох Осо́бах Єди́не Божество́ богосло́вимо, спільно Отця́,
Си́на і Ду́ха Всесвято́го: «Всі діла́, оспівуйте і превозносіте Його́
повіки!»
Богородичний: О по́див і тре́пет! Як Ти, дівствуючи утро́бою, Дитя́
породи́ла: не́ба і землі Влади́ку, Бо́га? – Яко́го, всі діла́, оспівуймо і
превозносімо по всі віки!
Катавасія:

Благословля́йте, о́троки, Тро́йці рівночи́сленні, Зверши́теля Отця́ Бо́га,
оспівуйте Сло́во, що зійшло́ і вого́нь у росу́ перетвори́ло, і превозносіте
всім життя́ Пода́теля – Ду́ха Всесвято́го во віки!
ПІСНЯ 9. ІРМОС:

Всяк, на землі ро́джений, хай звору́шиться, Ду́хом просвічений;
хай торжеству́є і Безпло́тних Умів єство́, вшано́вуючи свяще́нне
торжество́ Богома́тері, і хай викли́кує: «Ра́дуйся, Всеблаже́нная
Богоро́дице, Чи́стая Приснодіво!»
[Χ] Ра́дуйся, не́бо, передчува́ючи Того́, Хто підійма́ється ни́ні від
землі, Со́нце Незаходи́ме, і хо́че розли́тися боже́ственною сла́вою
со́нячної світлости; земля́ ж неха́й лику́є світло, небе́сною зоре́ю і
ся́йвом променіючи і світлом наповня́ючись.
[Ψ] Псалмоспівом Дави́д Твоє́ преобра́ження передвістив,
виголо́шуючи: «Хто уподо́биться Тобі, Го́сподеві, між сина́ми Бо́жими?
Ти бо, усла́влюваний у со́нмі святи́х, вели́ким яви́вся над усіма́, що
довкру́г Те́бе, страшни́м у сла́ві боже́ственного о́бразу!»
[Ω] О Сло́во Бо́же, Му́дросте і Си́ло, і Відобра́ження Отця́! О Бо́же,
вірними умозри́мий, і Чоловіче, ни́ми пізна́ваний! Удосто́й нас зверши́ти
світле торжество́ Твого́ преобра́ження, ся́ючи світлом до́брих діл.

Р
У

Інший, освячення собору Воскресіння:

у́се великокня́жа, народи́лася ти для не́ба у во́дах Володи́мирового
хре́щення, ста́вши новонаса́дженою галу́зкою нерозділеної Живлю́щої
Лози́. І хто ж міг би до кінця́ тебе́ відчахну́ти від пе́рвісної плодоно́сної
собо́рности?
країно, що живе́ш ти́сячу літ па́м’яттю просвічення Водо́ю і Ду́хом! Не
дай себе́ затьма́рити облу́ді, пра́гнуть бо юні діти твої у світліший край
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тебе́ преобража́ти. Хай же вста́не у тобі проро́ча пра́вда і хай освяти́ться
не́ю собо́р твоїх вірних!
Ірмос трипіснця передсвяття:

Тебе́, що не зна́ла подру́жжя, Богоро́дицю, небе́сну Світли́цю, що
зроди́ла Нача́льника спасіння на́шого, в пісня́х велича́ємо.
Сей первовхідний день Твого́, Хри́сте, всесла́вного і всесвітлого
преобра́ження зве́ршуючи, пісня́ми Тебе́ велича́ємо.
До́брою зміною зміни́вшись – Христо́вим преобра́женням, знайдімо
себе́ як світлоя́влених у до́брих вчи́нках на́ших, його́ велича́ючи.
Стоячи́ напередо́дні сла́вного преобра́ження Госпо́днього, просвітім
духо́вно на́ші по́мисли, його́ велича́ючи.
Троїчний: Тебе́, Тро́йцю й Одини́цю, всемогу́тню су́щність, Отця́, і
Си́на, і Ду́ха Свято́го, пісня́ми велича́ємо.
Богородичний: Тебе́, Пресвяту́ю Богоро́дицю, ви́щу від ви́шніх полків і
єди́ну Чи́стую в усьо́му творінні, пісня́ми велича́ємо.
Катавасія:

Та́йний єси́, Богоро́дице, Рай – сад неза́йманий, що ви́ростив Христа́,
Яки́м Хре́сне живоно́сне на землі насади́лося Дре́во. Тим-то ни́ні йому́,
возноси́мому, поклоня́ючись, Тебе́ велича́ємо.

Х
Х

Світильний освячення собору, глас 3. Под. Небо звіздами:

то не́бо шатро́м прекра́сним розпросте́р, Той, зібра́вши вірних у
дім Тіла Свого́, буду́є з них собо́р нетлінний.
Слава, і нині: передсвяття, глас і подібний той же:

то не́бо созда́в і зо́рям світло дав, Той, днесь на го́ру Таво́р
зійшо́вши, освітлює у́чнів промінням Божества́ Свого́.

НА ХВАЛИТНИХ шість стихир: три передсвяття і три освячення собору.
Стихири передсвяття, глас 1. Под. Небесних Чинов радованіє:

В
Н

сесвя́тому сла́вному преобра́женню * вихо́дячи назу́стріч у
сього́днішній день, * Христа́ славосло́вимо, * що вогне́м Божества́
преобрази́в на́шу приро́ду * і, як на Поча́тку, * зазорів нетлінням.
а святу́ го́ру прийдіте, зійдемо * і вірою у́зримо * Го́спода
всесвітле преобра́ження, * поклоня́ючись Йому́ вірно і
промовля́ючи: * «Ти єси́ Бог наш єди́ний, що воплоти́вся * і обожи́в
лю́дство!»

С

е день передсвятко́вий, * по яко́му Христо́с преобража́ється, * і
співпрису́тнім з Ним Мойсе́ю й Іллі * та у́чням Його́ на горі
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Таво́рській * го́лос Боже́ственний промо́вляє: * «Се воісти́ну Син мій
о́браний!»
Стихири спомину освячення собору, глас 5. Под. Радуйся:

Р

а́дуйся, вірних собо́ре, * хра́мом Воскре́слого Го́спода на́шого, *
пере́дсмаком Ра́ю, * наща́дків утве́рдженням, * Це́ркви обере́гом; *
у ньо́му освя́чуємося і буду́ємося, * і вчимо́ся любо́ви Божо́ї, * і
возно́симося од землі на не́бо; * похвало́ будівничих, * осе́рдя
Таїнстве́нного, * сла́во новому́чеників, * преподо́бних новозве́дена
світли́це, * при́стане спасіння, * де Христо́с дару́є нам вели́ку ми́лість!

Р

а́дуйся, всенаро́дний собо́ре, * жерто́вно воздви́жений о́бразе
є́дности, * церко́вної ра́дости знаме́ння; * возра́дувався український
вірний люд твоє́му освя́ченню; * на́ша святи́не, * віри перемо́го, * на
землі – не́бо, * зо́ре вірних; * вну́трішньої ски́нії зо́внішня сла́во, *
Сокрове́нного прису́тносте, * Бо́жий До́ме на ти́хих во́дах; * у тобі з
на́ми сослу́жать Ангели; * ковче́гу спасіння, * де Христо́с дару́є нам
вели́ку ми́лість!

Р

а́дуйся, ве́лич-красо́ Боже́ственна, * тлінними рука́ми воздви́жена
оби́теле
Нетлінного, *
ша́но
Воскресіння, *
наве́рнення
відда́лених! * У тобі життя́ з Бо́гом розцвіта́є * чу́дом духо́вного
преобра́ження, * хра́ме первопресто́льний, * Ки́єва нова́ перли́но, *
спра́глих душ наси́чення. * Днесь спомина́ючи твоє́ освя́чення * рука́ми
патріа́ршими, * превозно́симо Небе́сного Будівни́чого * і поклоня́ємося
Зверши́телеві, * го́йно черпа́ючи вели́ку ми́лість.

О

Слава: глас той же, самогласний:

браз і подо́ба Творця́ Безнача́льного, * люди́на че́рез прича́стя
Життю́ Боже́ственному * освя́чується на храм Свято́го Ду́ха, що
живе́ у нас. * Тож, ку́плені дорого́ю ціно́ю, * прославля́ймо Бо́га і в
тіла́х, і в ду́шах на́ших, * щоб святи́ня вну́трішня розцвіла́ і в
зо́внішній * престо́л Богопрису́тности.

Т

І нині: передсвяття:

ворце́м і Викона́вцем Зако́ну і Проро́ків * Тебе́, Хри́сте, у
преобра́женні Твоє́му * засвідчували, ба́чачи у хма́рі, * Мойсе́й
Богови́дець та Ілля́, вогне́нний колісни́чник * і неопа́льний
небопрохо́дець; * із ни́ми удосто́й просвічення Твого́ і нас, Влади́ко, *
щоб оспівувати Тебе́ повіки!
По Великому Славослов’ї:
Тропар освячення собору Воскресіння. Глас 4:
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Я

к безцінну красу́ вну́трішньої богоо́бразної ски́нії, * так зо́внішню
яви́в єси́ ве́лич свято́го хра́му сла́ви Твоє́ї, Го́споди. * Утверди́ його́
повік-віку * і прийми́ моли́твами Богоро́диці на́ші блага́ння, * що їх у
ньо́му безнаста́нно Тобі прино́симо, * всіх Життя́ і Воскресіння.

Х

Слава, і нині: передсвяття, глас той же:

ристо́ве преобра́ження зустріча́ймо, * світло торжеству́ючи у
передсвя́тті, * і закли́чмо, вірні: * «Набли́зився день Боже́ственної
весе́лости: * восхо́дить на го́ру Таво́рську Влади́ка * зася́яти красо́ю
Свого́ Божества́!»
Відпуст великий.

НА ЧАСАХ
На всіх: тропар освячення собору Воскресіння, також Слава: передсвяття, І
нині: богородичний часу; кондаки – поперемінно: на 1-му і 6-му – освячення, на 3му і на 9-му – передсвяття.

НА ЛІТУРГІЇ
НА ЗОБРАЖАЛЬНИХ ТРОПАРІ З 3-Ї І 6-Ї ПІСЕНЬ КАНОНУ, ГЛАС 4:
У Ца́рстві Твоїм пом’яни́ нас, Го́споди, коли́ при́йдеш у Ца́рстві Твоїм. Блаже́нні вбо́гі ду́хом,
бо їх є Ца́рство Небе́сне.
Блаже́нні скорбо́тні, бо вони́ утішені бу́дуть.
Блаже́нні ла́гідні, бо вони́ успадку́ють зе́млю.
Бла́женні голо́дні і спра́глі пра́вди, бо вони наситя́ться.
Блаже́нні ми́лостиві, бо вони́ поми́лувані бу́дуть.

Влади́ку всього́ творіння ба́чили в о́бразі слуги́, яки́й Він прийня́в; у ньо́му ж і
Божества́ непристу́пне ся́йво у́чням показа́в, наскільки вміща́ли вони́ зріти.
Блаже́нні чи́сті се́рцем, бо вони́ Бо́га поба́чать.

На го́ру схо́дить Со́нце сла́ви – Христо́с, щоб заясніти і світи́ло де́нне, яке́
світить з висоти́, світлом Своїм затьма́рити; Його́ відблиском ся́ючи, днесь
передсвятку́ймо.
Блаже́нні миротво́рці, бо вони́ сина́ми Бо́жими назову́ться.

Слова́ вічного життя́ сповня́ючи, предста́в Христо́с і, немо́в пока́зуючи дру́зям,
як Його́ вчи́нки розуміти, благоволи́в у Собі Отчій сла́ві возсія́ти.
Блаже́нні гна́ні пра́вди ра́ди, бо їх є Ца́рство Небе́сне.

Нема́є хра́му, свідчить Богосло́в, у дванадцятибра́мному Небе́сному Єрусали́мі,
бо Госпо́дь Бог Вседержи́тель – храм його́ і Ангець і Світи́льник.
Блаже́нні ви, коли́ зневажа́тимуть вас, і гна́тимуть, і говори́тимуть уся́ке лихе́ сло́во на вас
неправди́во Мене́ ра́ди.

Неха́й же сла́ву і відкри́тість майбу́тнього Міста спасе́нних явля́є у столи́ці
на́шій любозри́мий собо́р Христа́ Воскре́слого, збира́ючи Йому́ всіє́ї України
славосло́в’я.
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Ра́дуйтеся і веселітеся, бо нагоро́да ва́ша вели́ка на Небеса́х.

Як ріка́ води́ живо́ї від престо́лу Бо́га й Агнця, криштале́во чи́ста, так хай
ллю́ться у собо́рі піснеспіви і молитвосло́в’я дванадцятиплідного дре́ва святкува́нь.
Слава, і нині: богородичний:

Боже́ственне оце́ і скри́те від непосвя́чених та́їнство, Богому́дрії, Богома́тері,
прийдіте, пісня́ми просла́вимо, у Бо́га, зро́дженого Не́ю, про́сячи спасіння.

Я

По вході – тропар освячення собору Воскресіння. Глас 4:

к безцінну красу́ вну́трішньої богоо́бразної ски́нії, * так зо́внішню
яви́в єси́ ве́лич свято́го хра́му сла́ви Твоє́ї, Го́споди. * Утверди́ його́
повік-віку * і прийми́ моли́твами Богоро́диці на́ші блага́ння, * що їх у
ньо́му безнаста́нно Тобі прино́симо, * всіх Життя́ і Воскресіння.
І тропар передсвяття, глас той же:

Х

ристо́ве преобра́ження зустріча́ймо, * світло торжеству́ючи у
передсвя́тті, * і закли́чмо, вірні: * «Набли́зився день Боже́ственної
весе́лости: * восхо́дить на го́ру Таво́рську Влади́ка * зася́яти красо́ю
Свого́ Божества́!»

С

Слава: кондак освячення собору Воскресіння, глас 4. Под. Явился єси:

обо́ри вірних ся́ють у собо́рі Воскресіння, * як многосвітлі зо́рі на
не́бі, * і мо́лячись у ньо́му, взива́ють: * «Сей дім утверди́,
Го́споди!»
І нині: кондак передсвяття, глас і подібний той же:

Боже́ственним преобра́женням * уся́ лю́дська приро́да вже ся́є
Д несь
боже́ственно, * в ра́дості взива́ючи: * «Преобража́ється Христо́с, що
спаса́є все!»
Трисвяте. Прокімен, глас 4: До́мові Твоє́му подоба́є свя́тість, Го́споди, на
многоту́ днів. (Пс 92:6)
Стих: Госпо́дь воцари́вся, в красу́ зодягну́вся. (Пс 92:1)
Апостол до Євреїв, зачало 307 (Єв 3:1-4).
Алилуя, глас 2: Підва́лини Його́ на го́рах святи́х. (Пс 86:1)
Стих: Пресла́вне ска́зано було́ про те́бе, гра́де Бо́жий. (Пс 86:3)
Євангеліє від Матея, зачало 67 (Мт 16:13-18).
Причасний: Го́споди, возлюби́в я красу́ до́му Твого́ і місце оби́телі сла́ви Твоє́ї.
(Пс 25:8) Алилуя тричі.
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КОМЕНТАР
1. За структурну основу взято службу Оновлення храму Воскресіння Христового в день
передсвяття Воздвиження св. Хреста (13 вересня ст. стилю) та службу передсвяття Успення
Богородиці з пам’яттю перенесення священних мощей преподобного Теодосія КиєвоПечерського (14 серпня ст. стилю). Обидві служби полієлейні, без Литії.
2. Всі тексти передсвяття Преображення наново перекладено з грецької з урахуванням
традицій церковнослов’янського перекладу.
3. Зірочки у тих гімнографічних текстах (стихирах тощо), які належить співати на т. зв.
подобні гласи, відповідають кількості зворотів у даному подобному згідно з традиційними
Церковними Напівниками о. Ісидора Дольницького та Ігнатія Полотнюка
4. Перша стихира спомину освячення собору Воскресіння – на основі Йо 14:23. Також вона
має зв’язок з раніше мною написаною службою українським новомученикам.
5. Друга стихира говорить про Дім Премудрости Божої - тема Прип 9:1-6 (третя паремія).
6. Третя стихира перегукується з Пс 83:2-3 і також має зв’язок зі службою новомученикам.
Усі переклади стихів псалмів та алюзій на них узгоджено з новим перекладом групи
«Трипіснець».
7. Наславник на «Господи, візвав я» переспівує третій тропар 8-ї пісні Канону Пасхи. Цей
тропар цитував у своїй проповіді під час торжественної Літургії з нагоди освячення собору
Воскресіння 18 серпня 2013 року блаженніший Святослав.
8. Перша і третя паремії – такі самі, як у передсвяття Воздвиження з пам’яттю оновлення
храму Воскресіння Христового (13 вересня). Другу паремію взято з книги Мудрости. Заголовки
паремій дано за традицією церковнослов’янських Міней та Антологіонів.
9. Литію у двох вище згаданих випадках поєднання полієлейного свята з передсвяттям
жодний теперішній устав не передбачає.
10. Наславник на стиховні великої вечірні – на основі Од 3:7-12 (пророцтво Філадельфійській
Церкві).
11. Тропар освячення собору Воскресіння зроблено як парафразу – і на зразок – тропаря
оновлення собору Воскресіння в Єрусалимі (передсвяття Преображення). Таким чином, тропарі
відрізняються один від одного першими двома зворотами. Тропар оновлення собору
Воскресіння:
Як небе́сної тве́рді вели́чність, * так і земну́ яви́в єси́ красу́ свято́го хра́му сла́ви Твоє́ї,
Го́споди. * Утверди́ його́ повік-віку * і прийми́ моли́твами Богоро́диці на́ші блага́ння, * що їх у
ньо́му безнаста́нно Тобі прино́симо, * всіх Життя́ і Воскресіння.
Тропар освячення патріаршого собору Воскресіння:
Як безцінну красу́ вну́трішньої богоо́бразної ски́нії, * так зо́внішню яви́в єси́ ве́лич свято́го
хра́му сла́ви Твоє́ї, Го́споди. * Утверди́ його́ повік-віку * і прийми́ моли́твами Богоро́диці на́ші
блага́ння, * що їх у ньо́му безнаста́нно Тобі прино́симо, * всіх Життя́ і Воскресіння.
Крім того, оцей початок нового тропаря про внутрішню богообразну скинію є парафразою
сьомого тропаря 2-ї пісні Великого Канону св. Андрея Крітського.
12. Тут дано правильнішу, на мій погляд, назву «Повечер’я» замість помилкового
«Повечір’я» – завдяки зауваженню д-ра Михайла Петровича. Адже йдеться про богослужіння
після вечері, а не після вечора.
13. Кондак освячення київського собору також є парафразою кондака оновлення храму в
Єрусалимі. Цей останній:
Не́бом многосвітлим Це́рква яви́лася, * всіх просвічуючи вірних. * Стоячи́ в ній, взива́ємо: *
«Сей дім утверди́, Го́споди!»
Кондак київського собору:
Собо́ри вірних ся́ють у собо́рі Воскресіння, * як многосвітлі зо́рі на не́бі, * і мо́лячись у
ньо́му, взива́ють: *«Сей дім утверди́, Го́споди!»
14. Структура утрені: малої до канону, і великої від канону, взорується на службі оновлення
храму Воскресіння в передсв. Воздвиження. Див Типик о. Ісидора Дольницького, укр. видання,
Рим 1992, с. 117.
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15. Перший тропар 1-ї пісні Канону освячення – на основі Еф 5:25-27.
16. Сідальний освячення після 3-ї пісні Канону взорується на сідальному оновлення храму в
Єрусалимі. Цей останній:
Ски́нію свідо́цтва Бог об’яви́в і боже́ственний Мойсе́й на землі споруди́в, * і храм оно́влює
Соломо́н у же́ртвах; * ми ж, до Ново́го Єрусали́му з вірою ли́нучи, * принесімо, як Дави́д,
богонатхне́нний спів Розп’я́тому нас ра́ди, * про́сячи про́щення у всьо́му, в чо́му согріши́ли.
Сідальний освячення:
Ски́нію свідо́цтва Бог об’яви́в і боже́ственний Мойсе́й на землі споруди́в, * і храм оно́влює
Соломо́н у же́ртвах; * ми ж до Ки́єва, як Ново́го Єрусали́му, ни́ні ли́нучи, * принесімо, як Дави́д,
богонатхне́нний спів Розп’я́тому нас ра́ди, * і вічної Його́ Па́схи вірно причастімся.
17. Тропарі 5-ї пісні канону освячення – на основі Еф 2:19-22.
18. Тропарі 6-ї пісні канону освячення – на основі Од 21:22 – 22:2.
19. Бористен (8 пісня) – прадавня назва Дніпра. Другий тропар 8-ї пісні канону освячення –
на основі Пс 50:20.
20. Наславник на Хвалитних – на основі 1 Кор 6:19-20.
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