7.24.2022 - 7-а Неділя по Зісланні Св.
Духа. Свв. мчч. Бориса і Гліба, у хрещенні
Романа і Давида. Св. влкмчц. Христини.
Тропарі і Кондаки: Тропар (глас 6): Ангельські сили на гробі Твоїм, і сторожі омертвіли; Марія ж
стояла при гробі, шукаючи пречистого тіла Твого. Полонив Ти ад і, не переможений від нього,
зустрів Ти Діву, даруючи життя. Воскреслий з мертвих, Господи, слава Тобі!
Тропар, глас 2: Правдиві страстотерпці і істинні євангелія Христового послухачі,* доброчесний
Романе з незлобивим Давидом,* ви не спротивилися ворогові – братові,* що вбивав ваші тіла, а
душ не міг діткнутися.* Нехай, отже, плаче злий властолюбець,* а ви, радіючи з ангельськими
ликами, стоячи перед Святою Тройцею,* моліться, щоб країна рідних ваших благовгодна була* і
щоб сини руські спаслися.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 6): Животворною рукою Життєдавець, Христос Бог, воскресив з темних безодень всіх
померлих і подав воскресіння людському родові: Він бо всіх Спаситель, воскресіння, життя і Бог
усіх.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак, глас 3: Засіяла днесь преславна пам’ять ваша,* благородні страстотерпці Христові, Романе
й Давиде,* що скликуєте нас на прославу Христа, Бога нашого.* Тому, прибігаючи до ковчега
ваших мощів,* приймаємо дар оздоровлення вашими молитвами, святії,* бо ви є божественні
лікарі.
Прокімен (глас 6): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє (Пс 27,9).
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайсь мовчки від мене (Пс 27,1).
Прокімен, (глас 8): Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Апостол: (Рм 15,1-7):
Браття і Сестри, ми, сильні, мусимо нести немочі кволих, а не самим собі догоджати. Кожний з
нас нехай намагається догодити ближньому на благо, для будування. Бо й Христос не сам собі
догоджав, а як написано: зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене. Все бо, що було
написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість й утіху, про які
нас навчає Писання. Бог же терпеливости й утіхи нехай дасть вам, щоб ви між собою були однієї
думки за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога й Отця Господа
нашого Ісуса Христа. Тому будьте приязливі один до одного, як і Христос був до вас на Божу
славу.
Римлян 8, 28-39
Браття і Сестри, знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за його постановою, усе співдіє
на добро. Бо яких він передбачив, тих наперед призначив, щоб були подібні до образу Сина його,
щоб він був первородний між багатьма братами; яких же наперед призначив, тих і покликав; і яких

покликав, тих оправдав; яких же оправдав, тих і прославив. Що отже скажемо на це? Коли Бог за
нас, хто проти нас? 32. Він власного Сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас; як, отже,
разом із ним не дасть нам усього? Хто буде винуватити вибраних Божих, коли Бог оправдує, хто
засудить? Христос Ісус, який умер, щобільше – й воскрес, що по правиці Божій, – він заступається
за нас. Хто нас відлучить від любови Христа? Горе чи страждання, чи переслідування, чи голод, чи
нагота, чи небезпека, чи меч? Бо написано: За тебе нас увесь день убивають, уважають нас за
овець, призначених на заріз. Але в усьому цьому маємо повну перемогу завдяки тому, хто
возлюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні власті, ні теперішнє, ні майбутнє,
ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше яке сотворіння не зможе нас відлучити від Божої любови, що
в Христі Ісусі, Господі нашім.
Алилуя (глас 6): Стих: Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога небесного
оселиться (Пс 90,1). Стих: Скаже він Господеві: Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій, на
котрого я надіюся (Пс 90,2). Стих: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу,
Спасителеві нашому (Пс. 94,1).
Євангеліє: (Мт 9,27-35):
У той час, як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали: “Помилуй нас,
сину Давидів!” І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: “Чи
віруєте, що я можу це зробити?” – “Так, Господи!” – кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх
очей, мовивши: “Нехай вам станеться за вашою вірою!” І відкрились їхні очі. Ісус же суворо
наказав їм: “Глядіть, щоб ніхто не знав про це.” Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по
всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав
біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи: “Ніколи щось таке не об’являлося в
Ізраїлі!” Фарисеї ж говорили: “Він виганяє бісів князем бісівським!” Ісус обходив усі міста і села,
навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й
недугу.
Йоана 15, 17 – 16, 2.
Сказав Господь своїм учням: Це вам заповідаю: щоб ви любили один одного. Вас ненавидить світ
– знайте, що він мене перше, ніж вас, ненавидів. Як би ви були від світу, світ своє любив би. А що
ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав
вам: слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас; і якщо
слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім’я, не знають бо того,
хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б. Але тепер вони
виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене, і Отця мого ненавидить. Якби я не
чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б. Тепер же й бачили й
зненавиділи – і мене й Отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому:
ненавиділи вони мене без причини. Як прийде Утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини,
який від Отця походить, він свідчитиме про мене. Та й ви свідчитимете, бо ви зо мною від початку.
Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися. 2. Вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен,
хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові.
Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1).* Радуйтеся, праведні, у
Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).* Алилуя (х3).

