10.24.2021 - 22-га Неділя по
Зісланні Св. Духа. Св. мч.
Арети і тих, що з ним.
Тропарі і Кондаки Тропар (глас 5): Рівнобезначальне з Отцем і Духом
Слово,* що від Діви народилося на спасіння наше,* прославмо, вірні, і
поклонімся,* бо Воно благозволило тілом зійти на хрест* і смерть
перетерпіти, і воскресити померлих* славним воскресінням Своїм.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти,* і, як всемогутній,
сокрушивши його брами,* Ти, Чоловіколюбче, як Творець, воскресив з
Собою померлих,* жало смерти вирвав, й Адама від прокляття
визволив.* Тому всі до Тебе взиваємо:* Спаси нас, Господи!
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (глас 5): Радуйся, Брамо Господня, непрохідна!* Радуйся,
Охороно і Покрове тих, що до Тебе приходять!* Радуйся, тиха Пристане і
Вседіво, що Свого Творця і Бога тілом породила!* Молись безупинно за
тих, що прославляють* і почитають Народоженого від Тебе.
Прокімен (глас 5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас* від роду
цього і повік (Ps 11,8).
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного (Ps 11,2).
Апостол: (Гл 6,11-18)
Браття і Сестри, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті,
що хочуть показатися гарними тілом, – вони силують вас обрізатися, щоб
тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані, не
додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися
вашим тілом. Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки

хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп’ятий, а я
– світові; бо ані обрізання, ані необрізання є щось, лише – нове
створіння. На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і
милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає
клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого
Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати! Амінь.
Алилуя (глас 5): Стих: Милості Твої, Господи, оспівуватиму повік, і з
роду в рід сповіщу устами моїми Твою вірність (Ps 88,2).
Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться
істина Твоя (Ps 88,3).
Євангеліє: (Лк 16,19-31)
Сказав Господь притчу оцю: Був один чоловік багатий, що одягавсь у
кармазин та вісон та бенкетував щодня розкішне. Убогий же якийсь, на
ім’я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь струпами вкритий; він
бажав насититися тим, що падало в багатого зо столу; ба навіть пси
приходили й лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели
занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В
аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та
Лазаря на його лоні, і він закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо
мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого й
прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум’ї цім. Авраам же промовив:
Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і
Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того
всього між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б
перейти звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас не переходять. Отче,
сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого; я маю п’ять
братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки.
Авраам мовив: Мають Мойсея і пророків; нехай їх слухають. Той
відповів: Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони
покаються. А той відозвавсь до нього: Як вони не слухають Мойсея і
пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять.
Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс
148,1). Алилуя (х3).

