7.31.2022 - 8-а Неділя по Зісланні Св. Духа;
Прп. Макарія Єгипетського. Передсвяття
походу з чесним і животворящим Хрестом
Господнім. Св. і праведного Євдокима.
Тропарі і Кондаки
Тропар (глас 7): 3нищив Ти хрестом Твоїм смерть, відчинив
розбійникові рай, мироносицям плач на радість перемінив і апостолам
звелів проповідувати, що воскрес Ти, Христе Боже, даючи світові
велику милість.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 7): Вже більше влада смерти не зможе людей держати,
зійшов бо Христос, знищивши і знівечивши сили її, зв’язується ад,
пророки ж однодушно радіють. З’явився Спас тим, що вірують,
промовляючи: Виходьте, вірні, до воскресіння.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (глас 7): Як на скарбницю нашого воскресіння,
надіємося на Тебе, Всехвальна, тож виведи нас з ями й безодні
прогріхів, бо Ти спасла підлеглих гріхам, породивши наше Спасіння.
Як перед народженням Ти була Діва, так і в родженні і по народженні,
Ти залишилась Дівою.
Прокімен (глас 7):
Господь силу людям Своїм дасть, Господь поблагословить людей
Своїх миром (Пс 28,11).
Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, пренесіть Господеві молодих
баранців (Пс 28,1).
Апостол: (1Кр 1,10-18):
Браття і Сестри, благаю вас ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб
ви всі те саме говорили; щоб не було розколів поміж вами, але щоб

були поєднані в однім розумінні й у одній думці. Я бо довідався про
вас, мої брати, від людей Хлої, що між вами є суперечки. Казку ж про
те, що кожен з вас говорить: «Я – Павлів, а я – Аполлосів, а я – Кифин,
а я – Христів.» Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп’ятий за
вас? Або хіба в Павлове ім’я ви христилися? Дякую Богові, що я нікого
з вас не охристив, крім Криспа та Ґая, щоб не сказав хтось, що ви були
охрищені в моє ім’я. Охристив я теж дім Стефана; а більш не знаю, чи
христив я когось іншого. Христос же послав мене не христити, а
благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став
безуспішним. Бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для
нас, що спасаємося, сила Божа.
Алилуя (глас 7):
Стих: Добре вого – прославляти Господа, і співати Твоєму імені, Вс
евишній (Пс 91,2).
Стих: Звіщати вранці Твою милість, ночами – Твою вірність (Пс 91,3).
Євангеліє: (Мт 14,14-22):
У той час, вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над
ними та вигоїв їхніх недужих. Якже настав вечір, підійшли до нього
його учні й кажуть: “Пусте це місце та й час минув уже. Відпусти
людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи.” А Ісус сказав їм:
“Не треба їм відходити: дайте ви їм їсти.” Вони ж мовлять до нього:
“Ми маємо тут тільки п’ять хлібів і дві рибі.” Тоді він каже: “Принесіть
мені їх сюди.” І, звелівши народові посідати на траві, взяв п’ять хлібів і
дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби, і дав
учням, а учні – людям. Всі їли до наситу й назбирали куснів, що
зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було яких п’ять
тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти
до човна й переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як він
відпускав народ.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах (Пс
148,1). Алилуя (х3).

