11.14.2021 - 25-а Неділя по Зісланні Св.
Духа; Св. і всехвального ап. Филипа.
Тропарі і Кондаки
Troparion (Tone 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 3: Прикрашується вселенна, Ефіопія ликує,* наче вінцем красується, через
тебе просвітившися,* світло торжествує пам’ять твою, богогласний Пилипе.* Всіх бо
вірувати в Христа навчив ти і біг життя довершив ти достойно Євангелія.* Тому сміливо
простягається ефіопська рука до Бога;* його моли дарувати нам велику милість.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 8: Ученик, і друг Твій, і наслідувач страстей Твоїх* вселенній Тебе, Бога,
проповідував богогласний Пилип.* Його молитвами від ворогів пребеззаконних* Церкву
Твою і всякий град Твій, 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).
Прокімен, глас 8: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх (Пс.
18,5).
Апостол: (Еф 4,1-6):
Браття і Сестри, благаю вас я, Господній в’язень, поводитися достойно покликання, яким
вас візвано, в повноті покори й лагідности, з довготерпеливістю, терплячи один одного в
любові, стараючися зберігати єдність духа зв’язком миру. Одне бо тіло, один дух, айв одній
надії вашого покликання, яким ви були візвані. Один Господь, одна віра, одне хрищення.
Один Бог і Отець усіх, що над усіма й через усіх і в усіх.
Тимотея 5, 11-21.
Молодих же вдовиць не приймай, бо як їх охопить пристрасть, противна Христові, хочуть
заміж виходити, стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. Крім того, вони звикають
бездільно по хатах тинятися; і не тільки нічого не роблять, але цокочуть і скрізь
втручаються, і базікають, що не личить. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей
родили, рядили домом і не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства. Бо деякі
вже пішли слідом за сатаною. Коли ж яка віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм
помагає, хай не обтяжується Церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати.
Пресвітери, що добре головують, гідні подвійної шани, передусім ті, що працюють словом і

навчанням. Бо Писання говорить: Не зав’язуй рота волові, гцо молотить і «робітник гідний
своєї нагороди». На пресвітера не приймай скарги, хібащо при двох або трьох свідках. Тих,
які грішать, картай перед усіма, щоб і інші мали страх. Заклинаю тебе перед Богом і
Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з
упередженням до когось.
Алилуя (глас 8): Стих: Прийдімо з похвалами пере обличчя Його, і псалмами воскликнім
Йому (Пс 94,1). Стих: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах (Пс 94,2).
Стих: Ісповідять небеса чуда Твої, Господи, і істину Твою в церкві святих (Пс. 88,6).
Стих: Бог прославлюваний на раді святих (Пс. 88,8).
Євангеліє: (Лк 10,25-37):
У той час приступив до Ісуса один законовчитель, щоб його випробувати, та й каже:
“Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути?” А Ісус мовив до нього: “В законі що
написано? Як там читаєш?” Озвався той і каже: “Люби Господа, Бога твого, всім серцем
твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю; а ближнього твого, як
себе самого.” “Ти добре відповів”, сказав (Ісус), “роби це й будеш жити.” Та той, бажаючи
себе самого виправдати, каже до Ісуса: “А хто мій ближній?” Мовив тоді Ісус, кажучи: “Один
чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону й потрапив розбійникам, що його обдерли й
побили тяжко та й пішли геть, зоставивши півмертвого. Випадком ішов якийсь священик
тією дорогою; побачив він його й, збочивши, пройшов мимо. Так само й левіт прийшов на те
місце, глянув на нього й пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька
надійшов (на нього) й, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев’язав
йому рани, полив їх оливою і вином; потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду
й доглянув за ним. На другий день він вийняв два динари, дав їх господареві й мовив:
Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з
оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки?” Він
відповів: “Той, хто вчинив над ним милосердя.” Тоді Ісус сказав до нього: “Іди і ти роби так
само.”
Євангеліє від Йоана 1, 43-51.
В той час вирішив Ісус піти в Галилею. І найшовши Филипа, мовив до нього: Іди за мною. А
був Филип з Витсаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього:
Ми найшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки – Ісуса, сина Йосифа, з Назарету.
Натанаїл сказав йому: Що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип: Прийди й
подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього: Ось
справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав: Звідкіль ти мене знаєш?
Сказав Ісус і промовив до нього: Перше ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як був єси
під смоковницею. Натанаїл відповів йому: Учителю, ти – Син Божий, ти – цар Ізраїля. Ісус у
відповідь сказав йому: Тому що я мовив до тебе: я бачив тебе під смоковницею – віруєш.
Побачиш більше, ніж те. І сказав до нього: Істинно, істинно кажу вам: побачите небеса
відкриті і ангелів Божих, як вони возходять та сходять на Сина чоловічого.
Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1).* На всю землю
вийшло вістування їх * і до кінців вселенної глаголи їх (Пс. 18,5).* Алилуя (х3).

