NINTH SUNDAY AFTER PENTECOST
POSTFEAST OF THE TRANSFIGURATION
Troparion and Kontakion:
Troparion (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 (7): You were transfigured on the mountain, O Christ our God, revealing as much of Your glory to Your
disciples as they could behold. Through the prayers of the Mother of God, let Your everlasting light also shine upon us
sinners. O Giver of Light, glory be to You.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (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.
Now and for ever and ever: Amen.
Kontakion (7): You were transfigured on the mountain, O Christ our God, and Your disciples beheld as much as they
could of Your glory, so that when they would see You crucified, they would understand that You suffered willingly;
and they would preach to the world that You are truly the reflection of the Father.
Prokimenon:
Prokimenon (8): Pray and give praise to the Lord our God.
Verse: In Judea God is known; His name is great in Israel.
Prokimenon (8): Pray and give praise to the Lord our God.
Epistle:
Reading of the First Epistle of St. Paul to the Corinthians.
(1Cor 3,9-17)
Brethren: We are God’s co-workers; you are God’s field, God’s building. According to the grace of God given to me,
like a wise master builder I laid a foundation, and another is building upon it. But each one must be careful how he
builds upon it, for no one can lay a foundation other than the one that is there, namely, Jesus Christ. If anyone builds on
this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, or straw, the work of each will come to light, for the Day
will disclose it. It will be revealed with fire, and the fire [itself] will test the quality of each one’s work. If the work
stands that someone built upon the foundation, that person will receive a wage. But if someone’s work is burned up,
that one will suffer loss; the person will be saved, but only as through fire. Do you not know that you are the temple of
God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person; for the
temple of God, which you are, is holy.
Alleluia Verses:
Verse (8): Come, let us rejoice in the Lord; let us acclaim God our Savior:
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (8): Let us come before His countenance with praise and acclaim Him with psalms.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel:
(Mt 14,22-34)
At that time, Jesus made the disciples get into the boat and precede him to the other side, while he dismissed the
crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening he was there alone.
Meanwhile the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it.
During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on
the sea they were terrified. “It is a ghost,” they said, and they cried out in fear. At once he [Jesus] spoke to them,” Take
courage, it is I; do not be afraid.” Peter said to him in reply, “Lord, if it is you, command me to come to you on the
water.” He said, “Come.” Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how
[strong] the wind was he became frightened; and, beginning to sink, he cried out, “Lord, save me!” Immediately Jesus
stretched out his hand and caught him, and said to him, “O you of little faith, why did you doubt?” After they got into
the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, “Truly, you are the Son of God.”
After making the crossing, they came to land at Gennesaret.

It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):
O my soul, extol the Lord transfigured on Mount Tabor.
Hirmos: You gave birth without blemish; for it was God Who came forth from your womb, appearing in the flesh upon
the earth and dwelling among us. Therefore, O Mother of God, we all extol you.
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

9-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
ПОПРАЗДЕНСТВО ПЕРЕОБРАЖЕННЯ
Тропарі і Кондаки:
Тропар (8): З висоти зійшов Ти, Милосердний, і триденне погребення прийняв Ти, щоб нас звільнити від
страждань. Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!
Тропар (7): Переобразився Ти на горі, Христе Боже, показавши учням Своїм славу Твою, за їх спроможністю.
Молитвами Богородиці нехай засяє і нам грішним світло Твоє повсякчасне. Подателю світла, - слава Тобі!
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (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.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (7): На горі переобразився Ти, Христе Боже, і учні Твої, за своєю спроможністю, побачили славу Твою,
щоб як побачать Тебе розп’ятого, збагнули, що страждання Твої добровільні, та й проповідували світові, що Ти
дійсно є сяйво Отця.
Прокімен:
Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому.
Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім'я Його.
Прокімен (8): Помоліться і хвалу віддайте Господеві, Богу нашому.
Апостоль:
До Корінтян першого послання св. апостола Павла читання
(1Кор 3,9-17)
Браття, ми бо співробітники Божі, ви - Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою, даною мені, я, мов
мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої бо
основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує з
золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, - кожного діло стане явне; день бо Господній зробить його
явним; бо він відкриється в огні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він
збудував, устоїться, той прийме нагороду; а коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди; однак він сам
спасеться, але наче крізь вогонь.
Хіба не знаєте, що ви - храм Божий, і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог
зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (8): Прийдіте, радісно заспіваймо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (8): Прийдімо з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім Йому.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія:
(Мт 14,22-34)
Того часу, Ісус зараз же спонукав учнів увійти до човна й переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як
він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися насамоті. Як звечоріло, він був там сам
один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі
(Ісус) прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись. “То привид!” заговорили й закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: “Заспокойтесь, - це я, не страхайтеся!” Аж
тут Петро озвавсь до нього й каже: “Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе!” “Підійди,” сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса; але, побачивши, що вітер сильний,
злякався, почав потопати й крикнув: “Господи, рятуй мене!” Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і
мовив до нього: “Маловіре, чого засумнівався?” І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні,
вклонилися йому до ніг, кажучи: “Ти істинно - Син Божий!”
І перепливши, прибули в землю генезаретську.

Достойно:
Величай, душе моя, Господа, що на Таворі переобразився.
Ірмос: Народження Твоє нетлінне яви¬лося, Бог вийшов з Твого лона, і як чоловік, з’явився на землі та між
людьми проживав. Тому Тебе, Богородице, величаємо.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

